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Budżet Muzeum im. Majewskiego polepszył się, w porównaniu 
z latami poprzedniemi, od dn. 1 kwietnia 1929 r. Liczy on mianowicie 
2000 zł. (dwa tysiące zł.) rocznie, oprócz poborów preparatora zabytków. 
Niewielka ta, ale po raz pierwszy stale ratami z Kasy T. N. W. wy-
płacana kwota znacznie ułatwia prace muzealne, ograniczone wciąż 
jeszcze do ram najnieodzowniejszych. 

Rozwój zbiorów zależy wszakże w dalszym ciągu jedynie od 
ofiarności publicznej. Do najcenniejszych darów należą naczynia 
gliniane, tworzące zawartość grobu ciałopalnego z okresu rzymskiego, 
przypadkiem odkrytego w Sadłowie, w powiecie rypińskim. Za piękny 
ten dar składam na tem miejscu serdeczne podziękowanie pp. Kret-
kowskim, właścicielom wsi Sadłowo, oraz p. inż. Jerzemu Chmielew-
skiemu, któremu nauka zawdzięcza ocalenie świetnie zachowanego ca-
łego naczynia t. zw. terra sigillata, drugiego tego rodzaju zabytku 
w Polsce. Dyrektor Muzeum zwiedził w Sadłowie miejsce odkrycia 
tego grobu i stwierdził, że nie zachowały się ślady istnienia tam 
większego cmentarzyska; stwierdził również istnienie w okolicy Sadłowa 
też innych stanowisk archeologicznych, które będą badane w miarę 
uzyskania funduszów na prace terenowe. 

Ważniejsze prace dyrektora Muzeum, drukowane w okresie spra-
wozdawczym: 

1) Der in Stubło in Wolhynien aufgefundene Bronzeschatz. 
„Eurasia Septentrionalis Antiqua" IV, str. 135-148. 

2) Czasy przedhistoryczne i wczesnodziejowe ziemi wileńskiej. 
W dziele „Wi lno i Ziemia Wileńska" 1929, 4°, str. 23, z 23 ilustr. 

3) „Terra sigillata" odkryta w Sadłowie. „Księga pam. ku czci 
prof. Wł. Demetrykiewicza" Kraków — Poznań. 

Przedstawione Zarządowi T. N. W. dn. 5 listopada 1929 r. 

Włodzimierz Antoniewicz 
Dyrektor Muzeum. 

ZAKŁAD ARCHEOLOGJI PRZEDHISTORYCZNEJ 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. 

Zakład Archeologji Przedhistorycznej U. W. był związany z Mu-
zeum Archeologicznem im. Er. Majewskiego T. N. W. zrazu osobą 
ś. p. prof. Er. Majewskiego, potem zaś od 1924 r. osobą prof. Wł. 
Antoniewicza. Dzięki temu faktowi obydwie te samodzielne instytucje 
współpracują bardzo ściśle, co zacieśnia jeszcze od r. 1929 ich zbli-
żenie lokalowe na III p. Pałacu Staszica. Warunki pracy naukowej 
w Zakładzie Archeologji Przedh. U. W. określa statut, który zamie-
szczamy niniejszem. 
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S T A T U T 
Zakładu Archeologji Przedhistorycznej Uniwersytetu Warszawskiego 

1. C e l i ś r o d k i . 
1. Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego 

istnieje Zakład Archeologji Przedhistorycznej. 
2. Celem Zakładu jest: a) uprawianie działalności badawczej 

w zakresie archeologji przedhistorycznej i wczesnodziejowej, 
oraz b) przyswajanie metod i kierunków naukowych w zakresie 
archeologji przed - i wczesnohistorycznej studentom i kandy-
datom do egzaminów doktorskich i magisterskich, oraz innym 
adeptom archeologji, aby mogli osiągnąć odpowiednie głębsze 
wykształcenie naukowe i przygotowanie do twórczości nau-
kowej w tym zakresie. 

3. Głównemi środkami do osiągnięcia tych celów są: a) prose-
minaryjne ćwiczenia praktyczne i prace seminaryjne, b ) bada-
nia terenowe, c) studja muzealne, d) wycieczki naukowe po 
kraju i zagranicą, e) specjalne wydawnictwa własne. 

4. W łączności z Zakładem pozostają: a) bibljoteka podręczna, 
b) zbiór pomocy naukowych. 

II. O r g a n i z a c j a . 
5. Zakład Arch. Przedh. może składać się z oddziałów, które tak 

co do swego wewnętrznego urządzenia, jak co do specyficz-
nego postępowania, są samodzielne. Na czele Zakładu A. P. 
stoi kierownik, wybrany przez Radę Wydziału Humanistycznego 
U. W. Powstanie nowego oddziału może mieć miejsce w miarę 
potrzeby i za zgodą Rady Wydiiału Humanistycznego, za-
twierdzoną przez Ministerstwo W. R. i O. P. 

6. Do kierownictwa poszczególnemi oddziałami są powoływani 
profesorowie odpowiedniego przedmiotu. 

7. Kierownicy poszczególnych oddziałów mogą do swej pomocy 
przybrać sobie asystentów i demonstratorów. 

8. Poszczególne oddziały stanowią pod jednem kierownictwem 
administracyjnem jednolity Zakład, którego jednak wspólne 
sprawy, zwłaszcza wobec władz państwowych, przedstawia na-
zewnątrz każdorazowy dziekan Wydziału Humanistycznego 
U. W. Każdy poszczególny kierownik oddziału ma prawo, 
w sprawach swego oddziału, zwracać się w porozumieniu 
z kierownikiem Zakładu A. P. do odnośnych władz za po -
średnictwem Dziekana. 

9. Zarząd Zakładu tworzy konferencja kierowników oddziałów, 
pod przewodnictwem kierownika Zakładu. 

10. Do zakresu działalności zarządu należy: a) układanie budżetu 
Zakładu na rok następny, 

b) uchwalenie regulaminów wewnętrznych, 
c) rozstrzyganie o przyjęciu lub wykluczeniu członków 

Zakładu, 
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d) opinjowanie o nagradzaniu prac i o polecaniu do sty-
pendjów członków Zakładu, 

e) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności admi-
nistracyjnej i naukowej Zakładu. 

III. Ć w i c z e n i a i s e m i n a r j a . 
11. Do udziału w ćwiczeniach proseminaryjnych mogą w zasadzie 

być dopuszczeni wszyscy studenci, zaimatrykulowani na Uni-
wersytecie Warszawskim jako studenci zwyczajni. Przyjęcie 
innych studentów Uniwersytetu i obcych gości zależy od zgody 
zarządu Zakładu. 

12. Udział w pracach seminaryjnych zależy od porozumienia się 
z prowadzącym seminarjum profesorem, który ma prawo usta-
nowienia pewnych warunków przyjmowania na seminarjum. 

13. Przynależność do Zakładu A. P . jest zwyczajna i nadzwy-
czajna. 

a) Członkiem zwyczajnym jest słuchacz lub absolwent Uni-
wersytetu, przyjmujący czynny udział w pracach seminaryjnych-

b) Członkiem nadzwyczajnym jest każdy student, który re-
gularnie uczęszcza na wykłady i ćwiczenia, albo j a seminarja, 
czynnego udziału w tych ostatnich pracach nie przyjmując. 

14. a) Członkostwo zwyczajne osiąga się przez kollokwium ustne» 
lub przez pracę piśmienną w myśl wymagań profesora pro-
wadzącego seminarjum. Uprawnia ono do korzystania z pełni 
przywilejów zakładowych. 

b) Ogólnym warunkiem przyjęcia na członka nadzwyczaj-
nego Zakładu A. P. jest posiadanie potrzebnych wiadomości 
wstępnych do skutecznego współudziału w pracach Zakładu. 

15. Nieprzyjęcie do jakiegoś oddziału Zakładu A. P. zwyczajnego 
studenta Uniwersytetu może nastąpić z powodu: 

a) niespełnienia ogólnych i szczególnych warunków, od 
których przyjęcie zależy (par. 12, 13 i 14); 

b) uporczywego opuszczania wykładów, ćwiczeń, semina-
rjów, wycieczek oraz badań terenowych. 

Z tychże powodów może nastąpić wykluczenie już przy-
jętych członków. 

IV. U r z ą d z e n i e b i b l j o t e k i i z b i o r u p o m o c y 
n a u k o w y c h . 

16. Zakład A. P. oddaje członkom do swobodnego użytkowania» 
wewnątrz pomieszczeń zakładowych, bibljotekę podręczną oraz 
zbiór pomocy naukowych. 

17. Użytkowanie książek i pomocy naukowych poza lokalem Za-
kładu A. P. jest tylko wyjątkowo dopuszczalnem dla zwy-
czajnych członków do prac samodzielnych za pozwoleniem 
profesora. 
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18. Przy wypożyczaniu należy wypełnić pokwitowanie według 
przepisanego formularza i z podaniem dokładnego adresu wy-
pożyczającego. 

19. W zasadzie książki można wypożyczyć na dwa tygodnie, 
który to termin można przedłużyć na dalsze dwa tygodnie. 

20. Za uszkodzenie lub zgubienie wypożyczonego dzieła, a także 
za uszkodzenie książek i pomocy naukowych, używanych 
w pomieszczeniu seminaryjnem, w pierwszym rzędzie odpo-
wiedzialnym jest wypożyczający i używający. 

V. B a d a n i a t e r e n o w e i w y c i e c z k i n a u k o w e . 
21. W badaniach terenowych i w wycieczkach naukowych biorą 

udział członkowie zwyczajni Zakładu A. P. pod kierunkiem 
profesora lub upoważnionego przezeń docenta, adjunkta albo 
asystenta. 

22. Uczestnicy badań terenowych i wycieczek naukowych Zakładu 
A. P. winni przestrzegać bezwzględnie wszelkich zleceń kie-
rownika pod rygorem utracenia członkostwa zwyczajnego Za-
kładu A. P. 

23. Opracowywanie i publikowanie rezultatów wspólnych badań 
terenowych i prac muzealnych członków Zakładu A. P. do-
konywa się pod kierownictwem profesora. Publikacje te 
winny nosić przypis, że wyszły z Zakładu Archeologji Przed-
historycznej Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zatwierdzone przez Radę Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Warszawskiego dn. 11 grudnia 1928 r. 

REGULAMIN REDAKCJI „ŚWIATOWITA". 
1 ) Prace przeznaczone do druku winny być pisane na maszynie 

na jednej stronie arkusza, z pozostawieniem marginesu. 
2) Wyrazy lub zdania, które mają być drukowane czcionkami 

rozstawionemi, należy podkreślać linję pojedynczą ciągłą; kursywę ozna-
cza iinja kreskowana, a t. zw. tłusty druk linja podwójna. 

3) Do prac należy dołączyć streszczenie w języku obcym. 
4) Rysunki winny być wykonane czarnym tuszem. Fotograf je, 

nie mniejszego formatu niż 9 X 12, winny być na błyszczącym papierze. 
Autor winien oznaczyć na odwrotnej stronie nadsyłanych ilustracyj mniej-
sce pochodzenia danego objektu, jego skalę oraz ilość potrzebnego 
zmniejszenia. 

5) Odpowiedzialność za treść prac i za prawo reprodukcji ilu-
stracyj ponoszą autorowie. 


