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OGÓLNE
INFORMACJE
O BIBLIOTECE

Biblioteka Politechniki Łódzkiej jest
największą biblioteką techniczną w regionie. Jej działania skupiają się przede
wszystkim na zaspokajaniu potrzeb
i oczekiwań środowiska akademickiego
macierzystej uczelni. Zarówno profil gromadzonych zbiorów drukowanych i elektronicznych, jak i godziny pracy oraz
lokalizacja poszczególnych agend dostosowane są do potrzeb naukowych i dydaktycznych pracowników, doktorantów
i studentów uczelni.
Biblioteka pełni też funkcję publiczną, udostępniając w wolnym dostępie
swoje zasoby drukowane i elektroniczne
wszystkim osobom zainteresowanym naukami technicznymi.
Biblioteka podlega bezpośrednio
Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju Uczelni. Jej działalność jest finansowana ze
środków otrzymywanych przez Uczelnię
na działalność dydaktyczną.

4

Na co dzień Biblioteka współpracuje z wieloma jednostkami Uczelni, m.in.
Działem Promocji, Działem Nauki,
Działem Współpracy z Zagranicą, Centrum Komputerowym, Dziekanatami
i poszczególnymi Wydziałami w zakresie
optymalnego dostosowania swojej oferty
do potrzeb użytkowników. Od wielu lat
Biblioteka współpracuje też z różnymi
organizacjami akademickimi, lokalnymi
mediami, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi z województwa łódzkiego, a także z regionalnymi, krajowymi
i zagranicznymi bibliotekami.
Informacja i Internet
Wszelkie informacje o Bibliotece, jej
usługach, godzinach otwarcia i dostępie
do zasobów można znaleźć pod adresem
bg.p.lodz.pl. Poza tradycyjnymi kanałami komunikacji (kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy) biblioteka jest także
obecna w serwisach Facebook, Twitter,
Instagram oraz Google+.

Aktualne informacje o usługach biblioteki, aktualnych inicjatywach kulturalnych, nowościach książkowych w katalogu oraz nowościach wydawniczych
oferowanych przez Wydawnictwa Uczelniane można otrzymywać bezpośrednio
na skrzynkę mailową po zapisaniu się na
listę subskrybentów newslettera.
Projekty
Od wielu lat Biblioteka Politechniki
Łódzkiej pełni rolę lidera w konsorcjum
Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej, którego zadaniem jest administrowanie i rozwój wspólnego dla dziesięciu
bibliotek naukowych systemu bibliotecznego. Efektem działania konsorcjum jest
wdrożenie systemu Symphony oraz uruchomienie biblioteki cyfrowej CYBRA.
Projekt CYBRA został zrealizowany dzięki współfinansowaniu unijnemu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2007-2013 Działanie IV.2 E-usługi
publiczne.
Biblioteka Politechniki Łódzkiej
realizuje także projekt CRIS i URPD-retro. Pierwszy ma na celu utworzenie
uczelnianej platformy posiadającej funkcjonalności systemów typu current research information system, wspomagającej
zarządzanie wiedzą i nauką w Politechnice Łódzkiej. Drugi projekt ma na celu
utworzenie Uczelnianego Repozytorium
Prac Dyplomowych - do końca 2016
roku ma w nim zostać zdeponowanych
ok. 22 tysięcy prac dyplomowych.
Współpraca
Od 2004 roku Biblioteka Politechniki Łódzkiej współpracuje z NUKAT-em - Narodowym Uniwersalnym Ka-

talogiem Centralnym. Daje to przede
wszystkim wymierne korzyści przy katalogowaniu zbiorów. Biblioteka współpracuje czynnie, to znaczy że nie tylko może
kopiować rekordy i dopisać swój symbol
w oryginalnych rekordach bibliograficznych, ale także wprowadza rekordy khw
i rekordy bibliograficzne do katalogu centralnego polskich bibliotek naukowych.
Od 2007 roku Biblioteka jest członkiem ogólnopolskiego Konsorcjum BazTech. Do 2013 roku aktywnie współtworzyła bazę BazTOL, wprowadzała także
dane do bazy materiałów konferencyjnych SYMPOnet do 2014 roku.
Biblioteka bierze również udział
w wielu ogólnokrajowych przedsięwzięciach, jak współtworzenie baz Biblioteki
Narodowej, współpracuje także z bibliotekami uczelni i instytucji naukowych
w zakresie wymiany dubletów książek
i czasopism.
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HISTORIA
BIBLIOTEKI
I GMACHU

Bibliotekę Politechniki Łódzkiej powołano do życia we wrześniu 1945 roku.
W tym samym czasie organizowano biblioteki przy zakładach naukowych Politechniki, tworząc zaczątek uczelnianej
sieci bibliotecznej. W tym czasie Biblioteka przeszła wiele zmian, wielokrotnie
zmieniała lokalizację i w zależności od
potrzeb zmieniana była również struktura organizacyjna jednostki.
Obecnie obejmuje ona sześć oddziałów w Bibliotece Głównej, sześć biblio-
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tek filialnych oraz agendy specjalne, czyli
Wydawnictwa Uczelniane, Centrum WIKAMP i Uczelniany Punkt Personalizacji.
Dyrektorzy i dyrektorki
W pierwszych latach istnienia nowej
jednostki organizacyjnej PŁ opiekę nad
nią sprawowała Komisja Biblioteczna
składająca się z profesorów politechniki. Natomiast bezpośrednią organizacją
i kierowaniem biblioteką zajmowała się
Stanisława Stollowa.
Pierwszym właściwym dyrektorem
biblioteki został dr Stanisław Peliński
(1950–1958), następnie w latach 1958–

1962 obowiązki dyrektora pełniła Irena
Augustyniak - choć bez oficjalnej nominacji. Drugim dyrektorem został Jan
Walewski, który pełnił fę funkcję w latach 1963–1973. W latach 1974–1986
biblioteką zarządzała dr Jadwiga Przygocka. Lata 1988–2003 to okres, kiedy
stanowisko dyrektora objęła Czesława
Garnysz. Od 2004 roku dyrektorem jest
mgr inż. Błażej Feret, zastępcą dyrektora jest mgr Elżbieta Skubała i mgr Anna
Kazan.
Początki biblioteki
W latach czterdziestych, kiedy powstawała Politechnika Łódzka, konieczność utworzenia biblioteki uczelnianej

była oczywistym faktem. Już pierwszy
rektor prof. Bohdan Stefanowski, wykorzystując swoje kontakty zabiegał w różnych instytucjach o przekazywanie Politechnice książek i roczników czasopism
naukowych. Wiele woluminów Uczelnia
otrzymała przez attaché kulturalnego
polskiej ambasady w Moskwie i od Stowa-rzyszenia Inżynierów Polaków
w Nowym Jorku. Te i inne zdobyte
wtedy książki stały się zalążkiem Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Oficjalnie
w październiku 1945 roku senat powołał
komisję, której powierzono organizację
biblioteki i uzupełnianie zbiorów.
Przez lata biblioteka ulegała wielu
zmianiom, a poszczególne etapy jej rozwoju i modernizacji były, w pewnym
sensie, odbiciem przemian zachodzących w Uczelni. Siedemdziesiąt lat temu
Biblioteka zaczynała swoją działalność
w pomieszczeniu o powierzchni 30 m2,
dziś zajmuje nowocześnie wyposażony
budynek o powierzchni ponad 8 tys. metrów kwadratowych Rozpoczynała działalność od 4-osobowego zespołu, obecnie
zatrudnia około 100 osób.

tektury (1975) i Bibliotekę Beletrystyczną
(1975). Stworzono też biblioteki filialne
na wydziale Chemii Spożywczej (1976)
i na wydziale Elektrycznym (1981).
Automatyzacja i komputeryzacja

Pierwsze biblioteki filialne

W latach 90. Biblioteka została
skomputeryzowana i obecnie oferuje ponad 100 stanowisk z dostępem do
internetu dla użytkowników. Już dawno
porzucono katalogi kartkowe i rewersy
na rzecz skomputeryzo-wanego systemu
bibliotecznego. Na początku lat 90. rozpoczęto korzystanie z polskiego systemu
bibliotecznego LECH-BMS, po wielu
latach zakupiono amerykański, zintegrowany system HORIZON (obecnie
wykorzystywany jest system Symphony
firmy SirsiDynix). Intensywnie rozwijane były zbiory elektroniczne, rozpoczęto
także proces digitalizacji materiałów naukowych.
Pod koniec 1995 roku pojawiła się
pierwsza internetowa strona Biblioteki
pod adresem bg.p.lodz.pl - znalazły się
a niej podstawowe, przydatne użytkownikom informacje o bibliotece i oferowanych przez nią usługach.

W latach 70. stale powiększający się
księgozbiór i brak miejsca na jego przechowywanie doprowadził do podjęcia
decyzji o przeniesieniu części zbiorów
do wznoszonych w owym czasie nowych
gmachów. W tym okresie przekształcono
w filie Bibliotekę Budownictwa i Archi-

Pierwszy lokal biblioteczny mieścił
się w rektoracie politechniki, usytuowanym w pałacu Karola Scheiblera przy
placu Zwycięstwa. Następnie zbiory
przeniesiono do pofabrycznego budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy

Lokalizacje
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Gdańskiej 155. W sierpniu 1959 roku
biblioteka otrzymała pomieszczenia
w nowo wybudowanym gmachu Wydziału Włókienniczego, gdzie funkcjonowała przez 43 lata. Nowy, odrestaurowany budynek przy ul. Wólczańskiej 223
udostępniono użytkownikom 23 września 2002 roku.
Historia obecnego budynku Biblioteki Głównej, który zbudowany został
z przeznaczeniem na magazyn fabryczny, sięga początków XX wieku. Czteropiętrowy gmach, zbudowany został
w 1912 roku. Był jednym z pierwszych
budynków w Europie, gdzie zastosowano żelazobeton. Należał on, podobnie jak
znajdująca się w pobliżu fabryka, do rodziny łódzkich przemysłowców – Schweikertów. W 1913 roku gmach rozbudowano, dodając m.in. wieżę ciśnień ze
zbiornikiem na wodę.
W 1928 roku w budynku uruchomiono produkcję obuwia gumowego. Po
wojnie obiekt zajmowała Łódzka Fabryka
Wyrobów Gumowych „Stomil”.
W 1996 roku zaniedbany, opuszczony i zrujnowany budynek zakupiła Politechnika Łódzka z myślą o umieszczeniu
tam biblioteki. Gmach wyremontowano,
nowocześ-nie urządzono i wyposażono
pod kątem potrzeb biblioteki. Wykonanie projektu adaptacji i sporządzenie
dokumentacji powierzono Pracowni
Projektowej „ARTA”. Obecnie budynek
z dawną wieżą ciśnień jest jednym z bardziej charakterystycznych akcentów architektonicznych uczelni.
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JEDNOSTKI
I STRUKTURA
ORGANIZACYJNA

Dotychczas w strukturze Biblioteki PŁ funkcjonowały tradycyjne działy:
gromadzenia, opracowania, udostępniania zbiorów, wydawnictw ciągłych...
Działy o sztywno określonych zadaniach, związanych głównie z operowaniem drukowanymi zbiorami. Ale
w dobie powszechnej komputeryzacji
i dostępu do internetu mocno zmieniły
się się oczekiwania użytkowników dotyczące zarówno oferowanych zasobów,
bibliotecznych usług, jak i zagospodarowania przestrzeni biblioteki.
W 2011 przestrzeń ta uległa zasadniczemu przeobrażeniu. Zrezygnowano z zamkniętych magazynów na rzecz
wolnego dostępu do zbiorów. Wiązało
się to nie tylko z zakrojonymi na szeroką skalę pracami magazynowymi, ale
także przeklasyfikowaniem, ponownym
oznaczeniem i przestawieniem ksiażek.
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W efekcie na czterech piętrach Biblioteki Głównej użytkownicy mogą
swobodnie poruszać się między regałami i samodzielnie wyszukują książki
i czasopisma na półkach. Tę samą drogę przeszły też biblioteki filialne, które
w miarę możliwości udostępniają swoje
zbiory w wolnym dostępie.
Sprawne działanie Biblioteki jest
oparte na strukturze oddziałowej,
w której zostały określone zakresy
i kompetencje wyodrębnionych zespołów. Od 2013 roku zrezygnowano z tradycyjnych oddziałów bibliotecznych na
rzecz nowoczesnej struktury i działów
zorientowanych nie tylko na zbiory
tradycyjne, ale również zasoby elektroniczne – bazy danych, elektroniczne
czasopisma i książki, które są coraz częściej i chętniej wykorzystywane przez
użytkowników.
Biblioteka wciąż jest w trakcie
zmian, które mają na celu dostosowanie placówki do nowoczesnych trendów
i zapewnienie optymalnej usług wszystkim studentom, doktorantom i pracownikom Politechniki Łódzkiej.

Oddział Obsługi Użytkowników to największy i najliczniejszy oddział, do którego zadań należy szeroko pojęta obsługa użytkowników. W zakres jego działania
wchodzi przechowywanie i udostępnianie zbiorów drukowanych biblioteki, działalność informacyjna realizowana w oparciu o dostęp do zasobów elektronicznych oraz
dbanie o prawidłowe funkcjonowanie wolnego dostępu do zbiorów bibliotecznych w
otwartych magazynach. W ramach oddziału funkcjonuje także Wypożyczalnia Międzybiblioteczna oraz Ośrodek Informacji Patentowej.

Oddział Obsługi
Użytkowników
tel. 42 631 20 73
email: oou@lib.p.lodz.pl

Wypożyczalnia
Międzybiblioteczna realizuje udostępnianie książek
i skanów materiałów bibliotecznych,
których nie ma w zbiorach Biblioteki
Politechniki Łódzkiej, jej filiach oraz
w innych bibliotekach na terenie Łodzi.
Z jej usług korzystać mogą pracownicy,
doktoranci i dyplomanci Politechniki
Łódzkiej.

Wypożyczalnia
Międzybiblioteczna

Ośrodek Informacji Patentowej
działa pod patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Oferuje użytkownikom dostęp do pełnotekstowych i bibliograficznych baz
patentowych, a także do aktualnych wydawnictw UPRP. Ośrodek przeprowadza kwerendy dotyczące przedmiotów
ochrony własności przemysłowej oraz
organizuje warsztaty i szkolenia.

Ośrodek Informacji
Patentowej

Oddział Zbiorów Tradycyjnych
odpowiada za gromadzenie i opracowanie książek i czasopism, uzupełnianie
zbiorów oraz wprowadzanie nabytków
do katalogu, ich opracowanie formalne
i przedmiotowe. Oddział współpracuje
z NUKAT-em i od 2004 roku aktywnie
uczestniczy w tworzeniu centralnego
kalogu polskich bibliotek naukowych.

Oddział Zbiorów
Tradycyjnych

tel. 42 631 20 74
email: wmb@lib.p.lodz.pl

tel. 42 631 20 68
email: oipbpl@lib.p.lodz.pl

tel. 42 631 20 72
email: ozt@lib.p.lodz.pl
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Oddział Tworzenia
Zasobów Cyfrowych
tel. 42 631 20 47
email: otzc@lib.p.lodz.pl

Oddział Promocji
i Informacji
tel. 42 631 20 64
email: opi@lib.p.lodz.pl

Ośrodek Zbiorów
Elektronicznych
tel. 42 631 20 51
email: oze@lib.p.lodz.pl

Oddział Systemów
Informatycznych
tel. 42 631 20 54
email: osi@lib.p.lodz.pl
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Oddział Tworzenia Zasobów Cyfrowych tworzy i udostępnia elektroniczny zasób
biblioteki cyfrowej. Digitalizuje wybrane tytuły czasopism, skryptów, książek, zeszytów naukowych, monografii, rozpraw doktorskich i umieszcza zasoby elektroniczne
w cyfrowej bibliotece i repozytoriach. Jednostka zajmuje się również całokształtem
spraw związanych z digitalizacją zbiorów w bibliotece, m.in. w zakresie tworzenia cyfrowego zasobu bibliograficznego publikacji pracowników PŁ i materiałów bibliotecznych dla potrzeb nauczycieli prowadzących kursy na platformie Moodle.
Zadaniem Oddziału Promocji i Informacji jest skuteczne informowanie
użytkowników o zbiorach i usługach
biblioteki, prowadzenie strony internetowej oraz newslettera, zarządzanie
profilami Biblioteki w mediach społecznościowych, a także projektowanie
i dystrybucja materiałów promocyjnych oraz współpraca z uczelnią w zakresie promocji.
Do zadań Oddziału Zbiorów Elektronicznych należy zakup dostępów do
naukowych baz i czasopism elektronicz-nych oraz analiza wykorzystania tych
źródeł, a także współtworzenie bazy
BazTech oraz wykonywanie analiz cytowań. Oddział rejestruje też publikacje
pracowników jednostek ogólnouczelnianych tworząc bazę bibliograficzną
dorobku naukowego pracowników PŁ
jako część projektu CRIS.
Oddział Systemów Informatycznych nadzoruje eksploatację systemu
bibliotecznego, opiekuje się sprzętem
komputerowym biblioteki i administruje siecią LAN. Współpracuje z innymi
oddziałami w zakresie sprzętu i oprogramowania oraz obsługuje serwery
poczty elektronicznej.

Centrum WIKAMP to Jednostka, której pracownicy świadczą usługi wspierające działanie platformy zdalnego nauczania Wirtualny Kampus PŁ. Do zadań tego
zespołu należy szkolenie użytkowników platformy, wsparcie techniczne i przygotowywanie kursów elektronicznych przybliżających funkcjonalności serwisu nauczycielom
akademickim., a także prowadzenie prac rozwojowych, zwłaszcza przygotowywanie
i wdrażanie nowych usług platformy zdalnego nauczania WIKAMP. Centrum jest także odpowiedzialne za prowadzenie portalu WIKAMP oraz za wydawanie studentom
haseł do elektronicznych systemów uczelni (poczta, WIKAMP, WebDziekanat).

Centrum WIKAMP
www.edu.p.lodz.pl
tel. 42 631 28 06
email: bok@edu.p.lodz.pl

Wydawnictwa Uczelniane zajmują
się promowaniem dorobku naukowego
pracowników Politechniki Łódzkiej poprzez realizację procesu wydawniczego
– poczynając od kalkulacji wydawniczej publikacji, poprzez opracowanie
edytorskie, przygotowanie do druku,
a kończąc na odbiorze gotowych książek z drukarni.
Jednostka aktywnie poszukuje
nowych kanałów dystrybucji książek,
prowadzą sprzedaż w księgarni, podczas targów książki oraz w sklepie internetowym), tworzy korzystne warunki
współpracy z klientami oraz promuje
książki przez zamieszczanie informacji
o ukazujących się publikacjach w czasopismach naukowych i katalogach wydawnictw. Bierze również udział w imprezach branżowych.

Wydawnictwa
Uczelniane
Politechniki
Łódzkiej

Uczelniany Punkt Personalizacji
działa na rzecz całej uczelni - odpowiada za drukowanie i dystrybuowanie
elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich oraz zakup i dystrybuowanie hologramów do przedłużania ważności legitymacji.

Uczelniany Punkt
Personalizacji

www.wydawnictwa.p.lodz.pl
tel. 42 631 20 87
email: zamowienia@lib.p.lodz.pl

tel. 42 631 29 61
email: upp@adm.p.lodz.pl
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USŁUGI
I PRZESTRZENIE

Biblioteka Politechniki Łódzkiej
dawno odeszła od tradycyjnego modelu biblioteki - stała się nowoczesnym,
skomputeryzowanym centrum informacyjnym, które w jak nawiększym stopniu
stara się spełnić oczekiwania współczesnych użytkowników.
Katalogi kartkowe lata temu zostały
zastapione przez katalog komputerowy,
umożiwiający użytkownikom zalogowanie się na własne konto, wgląd w listę wypożyczonych książek, samodzielne
przedłużanie terminów zwrotu poszczególnych pozycji, a także zamawianie i rezerwację książek.
Komputery i internet
Biblioteka Główna i biblioteki filialne oferują użytkownikom dostęp
do ponad stu komputerów z dostępem
do internetu w czytelniach i obszarach
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wolnego dostępu. Wszystkie komputery
wyposażone są w nagrywarki CD/DVD,
ponadto na wybranych stanowiskach
możliwe jest także korzystanie ze skanerów i drukarek.
Komputery biblioteczne mają zainstalowane podstawowe oprogramowanie
biurowe, przeglądarki internetowe, przeglądarki graficzne oraz inne programy
darmowe i komercyjne, np. AutoCAD,
Autodesk, CorelDRAW, GIMP, SketchBook Designer.
Wszystkie komputery w bibliotece
podłączone są do uczelnianej sieci o szybkości 100 Mb/s. Dzięki temu zapowniony jest szybki transfer danych oraz dostęp
do zbiorów elektronicznych subskrybowanych przez Bibliotekę bez konieczności logowania się.
Możliwe jest też podłączenie się do
internetu z własnym laptopem - przy pomocy kabla lub z wykorzystaniem Wi-Fi.
Biblioteka jest również w zasięgu sieci
bezprzewodowej EDUROAM, do której podłączyć może się każdy student lub
pracownik.

Usługi reprograficzne
Biblioteka udostępnia urządzenia
i nośniki do reprodukowania materiałów
bibliotecznych (w zakre-sie dozwolonym
przez prawo autorskie) poprzez kopiowanie metodą kserograficzną, skanowanie
i wykonywanie wydruków. Punkty kse-

ro (odpłatne) znajdują się na wszystkich
kondygnacjach wolnego dostępu w Bibliotece Głównej, a także w bibliotekach
filialnych. Kserografy sa samoobsługowe
(z aparatami wrzutowymi na monety oraz
czytnikami kart magnetycznych) i umożliwiają wydruk czarno-biały do formatu
A4 i A3.

Komputery udostępnione użytkownikom biblioteki umożliwiają nagrywanie
plików na nośniki CD i DVD – własne
lub zakupione w strefach wolnego dostępu biblioteki. Dla potrzeb czytelników
w Bibliotece Głównej udostępnione są
czarno-białe drukarki laserowe. Wydruki
mogą być również realizowane w Bibliotece Chemicznej im. Osmana Achmatowicza oraz w Bibliotece Elektrotechniki.
Skanowanie
Skanowanie realizowane jest poprzez skanery płaskie, zainstalowane przy
wybranych komputerach w obszarach
wolnego dostępu do zbiorów. Tak wyposażone stanowiska można znaleźć zarówno w Bibliotece Głównej, jak i w bibliotekach filialnych.
Dodatkowo w Bibliotece Głównej
znajdują się skanery samoobsługowe.
Na 1. piętrze zainstalowano urządzenie
book2net spirit, przystosowane do pracy w małych bibliotekach i czytelniach
publicznych. Z kolei na 2. piętrze znajduje się profesjonalny skaner Zeutschel
OS12000 do skanowania książek, czasopism naukowych i ich bezpośredniego
zapisywania w postaci plików cyfrowych.
Wielkość i konstrukcja stołu urządzenia
pozwala na skanowanie książek dowolnych formatów i grubości grzbietu, oraz
materiałów w większych formatach. Korzystanie ze wszystkich skanerów jest bezpłatne.
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Stanowiska dla niepełnosprawnych
W bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe przystosowane dla
osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
wzroku i ruchu. Zostały one zakupione
w ramach projektu unijnego „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój PŁ - zarządzanie Uczelnią,
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nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolności do zatrudniania, także
osób niepełnosprawnych”, realizowanego
z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych
Politechniki Łódzkiej.
Są to komputery wyposażone w specjalistyczny sprzęt, umożliwiający m.in.
przetwarzanie obrazu na dźwięk, dysponujące oprogramowaniem udźwięka-

wiającym JAWS STANDARD czy powiększalnikami tekstów drukowanych
typu ClearView. Biblioteka dysponuje
też monitorem brajlowskim Braille Mate
i Fokus 40, syntezatorem mowy Sapek II
dla osób niewidomych oraz urządzeniami ułatwiającymi korzystanie z biblioteki
osobom z dysfunkcją ruchu, jak choćby
biurka z płynną regulacją wysokości.

Pokoje do pracy grupowej
i indywidualnej
Wszelkie grupowe projekty studenci
mogą przygotowywać w komfortowych
warunkach w bibliotecznych salach i czytelniach: czytelni czasopism na parterze
oraz czytelni na 3. piętrze. Tutaj też wyodrębniono pokój do pracy grupowej,
przeznaczony dla studentów przygotowujących wspólne projekty lub prezentacje.
W obrębie czytelni na 3. piętrze wyodrębnione są też pomieszczenia do pracy indywidualnej - trzy niewielkie pokoje
z komputerami, w których użytkownik
ma możliwość komfortowej pracy w ciszy. Pokoje te można rezerwować osobiście lub mailowo, kontaktując się z Oddziałem Obsługi Użytkowników.
W obszarach wolnego dostępu
użytkownicy muszą przestrzegać podstawowych zasad korzystania z biblioteki pozostawić w szatni odzież wierzchnią,
zamknąć torby i plecaki w szafkach depozytowych (na parterze, 1. piętrze oraz na
3. piętrze), ponadto obowiązuje tu zakaz
spożywania posiłków czy głośnych rozmów przez telefon komórkowy.
Część przestrzeni w bibliotece nie
podlega tym regułom. Biblioteka oferuje wiele miejsc, w których użytkownicy
mogą czuć się bardziej swobodnie, bez
pozostawiania rzeczy osobistych czy ograniczeń dotyczących jedzenia i picia.

Przestrzenie otwarte
Biblioteka stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom użytkowników
oferując coraz większe przestrzenie,
w których stworzone są warunki do pracy na własnych zasadach, bez ingerencji
bibliotekarza.
Na parterze od lat funkcjonuje
„Luzik”, w którym studenci mogą znaleźć idealnie miejsce do nieformalnych
spotkań towarzyskich lub do pracy. Pomieszczenie wypełnione jest wygodnymi
fotelami i pufami oraz stolikami przystosowanymi do korzystania z własnych
komputerów i możliwością podpięcia się
do internetu (poprzez gniazdko sieciowe
lub sieć bezprzewodową EDUROAM).
W „Luziku” można poczytać bieżącą prasę i, co najważniejsze, nie obowiązują tu zakazy typowe dla pomieszczeń
bibliotecznych: wolno jeść, pić, głośno
rozmawiać, korzystać z telefonów komórkowych, dodatkowo nie ma potrzeby pozostawiania odzieży wierzchniej lub
plecaków w szatni.
Kolejne przestrzenie są na 1. piętrze. Liczne stoliki zapewniają nie tylko
wygodne miejsce na skonsumowanie
posiłku, są także popularnym miejscem
spotkań. Tutaj znajduje się również dostępne dla studentów pomieszczenie Galerii Biblio-Art, w których studenci mają
możliwośc obcowania ze sztuką.
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5

ZBIORY
TRADYCYJNE

Biblioteka Politechniki Łódzkiej,
jako jednostka ogólnouczelniana, jest
ukierunkowana przede wszystkim na
zaspokajanie potrzeb i oczekiwań środowiska macierzystej uczelni. Gromadzi
literaturę naukową i techniczną z dyscyplin reprezentowanych w poszczególnych
jednostkach uczelni. Są to głównie książki, czasopisma i zbiory specjalne, które
wykorzystywane są w procesach naukowych, dydaktycznych i badawczych przez
pracowników, doktorantów i studentów
Politechniki Łódzkiej.
Zbiory drukowane tworzą określone
kolekcje. Pierwsza to książki o treści specjalistycznej, monografie, książki w językach obcych, skrypty i podręczniki oraz
inne książki niezbędne w procesie dydaktycznym lub badawczym. Drugą kolekcję
stanowią czasopisma – wśród nich periodyki naukowe i techniczne, polskie i za-
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graniczne, o różnej częstotliwości ukazywania – oraz prasa codzienna. Odmienny
status mają zbiory specjalne, udostępniane wyłącznie na miejscu - składają się na
nie normy, prace doktorskie oraz literatura firmowa.
Zbiory drukowane biblioteki można przeszukiwać korzystając z multiwyszukiwarki oraz katalogu komputerowego w systemie Symphony. Użytkownicy
mogą korzystać ze wszystkich zasobów bi-

blioteki w wolnym dostępie. Samodzielnie poruszają się po bibliotece, wyszukując potrzebne materiały. Korzystanie ze
zbiorów ułatwia ich ustawienie – alfabetyczne dla czasopism oraz przedmiotowe
(według UKD, Uniwersalnej Klasyfikacji
Dziesiętnej) dla książek. Ksiażki oraz
czasopisma zabezpieczone są paskami
magnetycznymi, w przyszłości planowane jest wprowadzenie etykiet RFID, których skutecznośc jest na razie testowana
w jednej z bibliotek filialnych.
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6

ZASOBY
ELEKTRONICZNE

Biblioteka od lat popularyzuje
i udostępnia serwisy oferujące dostęp
do pełnych tekstów czasopism i książek,
a także bazy danych zawierające opisy
bibliograficzne publikacji naukowych
wzbogacone o abstrakty. Źródła elektroniczne, których wykaz można znaleźć na
stronie bg.p.lodz.pl, obejmuje ogólno-tematyczne i specjalistyczne bazy danych
(pełnotekstowe, abstraktowe, bibliograficzne), listę czasopism elektronicznych
oraz serwisy z e-bookami.
Biblioteka Politechniki Łódzkiej
oferuje bogatą ofertę źródeł elektronicznych. W jej zasobach znajduje się ponad
180 tys. tytułów ksiązek elektronicznych,
ponad 7 tys. czasopism elektronicznych
oraz 68 baz danych. Są to zasoby, do których wykupiono dostęp bezterminowy
oraz subskrybowane corocznie serwisy
i kolekcje z dziedzin reprezentowanych
w uczelni.
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Ich kompleksowe przeszukiwanie
jest możliwe dzięki multiwyszukiwarce
firmy EBSCO o nazwie Discovery Service (EDS).
Dostęp do zasobów elektronicznych
jest możliwy z komputerów podłączonych do sieci akademickiej (bez logowania) - obejmuje ona kilkaset stanowisk
w całej uczelni: z komputerów w bibliotece głównej i bibliotek filialnych,
w pracowniach komputerowych na poszczególnych wydziałach czy w akademikach. Pracownicy, studenci i doktoranci
z ważnym kontem bibliotecznym mogą

korzystać z zasobów elektronicznych także z komputerów domowych po zalogowaniu.
Niewielka część źródeł dostępna jest
tylko z określonych komputerów w Bibliotece, np. System Informacji Prawnej
LEX oraz Portal Informacji Technicznej
SIGMA-NOT.
Biblioteka intensywnie rozwija zasoby elektroniczne, co widać chociażby po
wzrastającej liczbie e-booków oferowanych użytkownikom, udostępnianych w
pełnym tekście w subskrybowanych bazach i serwisach.

Wśród zasobów elektronicznych oferowanych przez Bibliotekę liczną grupę stanowią
serwisy czasopism elektronicznych znanych i cenionych wydawców globalnych, takich
jak Elsevier, Springer czy Wiley. Udostępniane są zarówno duże platformy wielodziedzinowe, np. EBSCOhost czy ProQuest, zawierające po kilkanaście tysięcy czasopism, jak i
serwisy bardziej wyspecjalizowane, koncentrujące się na węższych obszarach badawczych,
np. ACS - American Chemical Society, IOP - Instytute of Physics czy IEEEXplotre, obejmący takie dyscypliny jak elektronika, elektrotechnika czy informatyka.
Obszerną część e-zasobów stanowią ksiązki elektroniczne. Oferta Biblioteki obejmuje zarówno wielodziedzinowe portale, takie jak Knovel czy Ebrary, udostępniane sa także
kolekcje na platformach Elsevier, Springer czy Wiley. Nie brakuje tu zasobów polskich,
wśród których warto wymienić serwis ksiazkowy iBuk Libra czy wypożyczalnię e-ksiązek
NASBI.

Serwisy
czasopism
elektronicznych

Książki
elektroniczne

Nie można pominąć wielodziedzinowych baz bibliograficzno-abstraktowych, takich
jak Scopus czy Web of Science, a także specjalistycznych baz gromadzących informacje z
wybranej dyscypliny, np. matematyki (MathSciNet, Zentralblatt MATH), budownictwa
(Iconda) czy chemii (Sci-Finder, dawne Chemical Abstracts oraz Reaxys).

Bazy danych

CYBRA to Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa, uruchomiona w 2012 roku.
Można w niej znaleźć zasoby cyfrowe z bibliotek regionu łódzkiego - głównie uczelnianych, będących członkami Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej. Ze zbiorów moga
korzystać wszyscy użytkownicy, jednak część materiałów jest dostępna tylko wewnątrz
sieci uczelnianej Politechniki Łódzkiej. Dostęp do zasobów Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA możliwy jest pod adresem cybra.lodz.pl. Zasoby tej biblioteki
są również przeszukiwane w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz w europejskiej
bibliotece cyfrowej EUROPEANA.

Biblioteka cyfrowa
CYBRA

W końcu lutego 2010 roku powstało Repozytorium Politechniki Łódzkiej CYRENA (CYfrowe REpozytorium NAuki). Jest w założeniu miejscem, w którym będą
gromadzone, przechowywane i udostępniane efekty działalności twórczej pracowników
Politechniki. Prace nad nim rozpoczęto w 2010 roku. Repozytorium ma charakter półotwarty, materiały w nim deponowane są dostępne dla wszystkich użytkowników w pełnym tekście, jak i z pewnymi ograniczeniami dostępu. Repozytorium można znaleźć pod
adresem dspace.p.lodz.pl.

Repozytorium
Politechniki
Łódzkiej
CYRENA
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7

DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNA

Działalność promującą kulturę
i sztukę w Bibliotece Politechniki Łódzkiej realizowana jest poprzez dwie inicjatywy: wystawy sztuki w Galerii Biblio-Art
oraz spotkania autorskie w Przedsionku
Literackim.
Pomysł galerii sztuki w Bibliotece
Politechniki Łodzkiej narodził się wraz
z wystawą „Przyłapani na czytaniu”,
przedstawiającą sylwetki znanych osób
pochłoniętych lekturą. Wystawa cieszyła
się taka popularnością, że w 2007 roku
podjęto decyzję o sformalizowaniu artystycz-nej działalności i powołaniu Galerii
Biblio-Art. Celem galerii stało się promowanie pasji artystycznych pracowników
i studentów oraz umożliwienie obcowania z prawdziwą sztuką w trakcie pobytu
w bibliotece.
Z czasem działanośc galerii rozwinęła się i objęła prezentację przejawów
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artystycznej wrażliwości środowiska akademickiego Łodzi, integrację różnego
typu szkół wyższych oraz przybliżanie
dokonań poszczególnych autorów posiadających różne pasje i wywodzących się
z różnych obszarów twórczych.
Galeria zorganizowała do tej pory
ponad pięćdziesiąt wystaw, na których
prezentowane były prace plastyczne
obejmujące takie gatunki sztuki jak malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię (fotografikę), rzeźbę, film animowany, muzykę...
Rocznie podziwiać tu można kilka wystaw pracowników i studentów
z Politechniki Łódzkiej, ale częstymi
wystawcami są studenci i wykładowcy
z Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego oraz Państwowej Wyższej
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera. Nawiązano także
współpracę z innymi instytucjami kultury w regionie, a także poza Łodzią i jej
okolicami.
Każda z wystaw poprzedzona jest
wernisażem, podczas którego zaproszeni

goście mają możliwość rozmowy z autorami prac oraz wymiany doświadczeń
artystycznych.
Kolejny przejaw kulturalnej działalności Biblioteki Politechniki Łódzkiej
to Przedsionek Literacki, który powstał
w 2013 roku. Przedsionek organizuje
wieczory autorskie i spotkania z autorami
i poetami, prowadzone w postaci rozmowy z twórcami oraz opierające się na pytaniach widowni.
Wszyscy zainteresowani mogą poprosić o autograf, wspólne zdjęcie czy
chwilę rozmowy. Imprezy uatrakcyjniają recytacje wierszy i występy zespołów
muzycznych, a tłem wydarzeń są wnętrza
Galerii Biblio-Art, pozwalające dobitniej
obcować ze sztuką.
Spotkania w Przedsionku skupiają się na artystach związanych z Łodzią.
Zwykle sa to spotkania kameralne, ale
niektórzy autorzy przyciągają większą
widownię i media. Do tej pory największą popularnością cieszyło się spotkanie
z autorem „Wiedźmina” - Andrzejem
Sapkowskim.
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DZIAŁALNOŚĆ
ORGANIZACYJNA
I SZKOLENIOWA

Jednym z przejawów organizacyjnej działalności Biblioteki są konferencje
naukowe. W 2004 roku Biblioteka Politechniki Łódzkiej zorganizowała 1. Konferencję „Polskie Biblioteki Akademickie
w Unii Europejskiej”, która cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem. Wzieło
w niej udział ponad 150 osób, w tym goście zagraniczni.
Powodzenie pierwszej konferencji
dało impuls, by organizować ją regularnie, co dwa lata. 6. konferencja zatytułowana „Rozmowy o bibliotekach” z 2014
roku wprowadziła odmienną formułę
- oparła się przede wszystkim na dyskusjach pomiędzy uczestnikami. Dwa lata
później koncepcja została powtórzona.
Konferencje Biblioteki sa wysoko oceniane w środowisku zawodowym i nieustannie cieszą się dużą popularnością. Po każdej wydawane są recenzowane materiały
pokonferencyjne w wersji drukowanej
lub elektronicznej.
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Ale konferencje naukowe to nie jedyny przejaw działalności naukowej - bibliotekarze biorą udział w konferencjach
i seminariach w różnych instytucjach
w Polsce i za granicą. Ponadto jednostka
angażuje się w wydarzenia typu Festiwal
Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi czy
targi edukacyjne. Bibliotekarze przygotowują wykłady i warsztaty poświęcone
informacji naukowej, nauczaniu na odległość, tworzeniu e-booków itp. Biblioteka jest też siedzibą SP7TUL - Klubu
Krótkofalowców Politechniki Łódzkiej.
Biblioteka prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu informacji naukowej
i informacji patentowej oraz szkolenia dla
zorganizowanych grup użytkowników na
kilku poziomach zaawansowania.
Istotną częścią szkoleniowych działań Biblioteki jest przygotowywanie,
aktualizowanie i realizowanie kursów e-learningowych. Wykorzystywana jest
w tym celu platforma Moodle, a kursy
udostępniane wszystkim zainteresowanym studentom, doktorantom i pracownikom Politechniki Łodzkiej.

Kursy e-learningowe:
Szkolenie biblioteczne
Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego, realizowane na platformie e-learningowej Moodle. Celem kursu jest zapoznanie studentów rozpoczynających studia
w PŁ z zasadami korzystania z zasobów i usług, jakie oferuje Biblioteka PŁ oraz ze
sposobami wyszukiwania literatury. Kurs jest obowiązkowy dla studentów pierwszego roku studiów dziennych pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej.

Literatura naukowa
Metodologia i narzędzia do wyszukiwania literatury polskiej i zagranicznej wspierającej proces dydaktyczny i badania naukowe
Kurs przekazuje informacje nt. literatury dostępnej online, możliwości wyszukiwania i korzystania z materiałów naukowych indeksowanych w bazach pełnotekstowych, abstraktowych i faktograficznych. Dodatkowo w kursie zaprezentowane są
narzędzia do tworzenia bibliografii załącznikowej i przypisów, wspomagające gromadzenie danych bibliograficznych i zarządzanie nimi.

Bibliometria
Analiza bibliometryczna dorobku naukowego
Celem kursu jest przedstawienie metod i narzędzi wykorzystywanych do analizy cytowań publikacji na podstawie baz Web of Science i Scopus oraz oznaczania
indeksu Hirscha, ustalenia wskaźnika Impact Factor i kwartylu, punktacji MNiSW
oraz listy filadelfijskiej dla publikacji, które ukazały się w czasopismach naukowych.

Prawo autorskie dla studentów
Kurs przybliża zagadnienia autorskich praw osobistych i majątkowych, zasad
cytowania, dozwolonego użytku osobistego, plagiatu, typów licencji i umów autorskich, licencji Creative Commons, open access itp.
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9

BIBLIOTEKI
FILIALNE

System
biblioteczno-informacyjny Politechniki Łódzkiej kształtował się
przez lata. Trzon od początku stanowi Biblioteka Główna, która przez kolejne lata
istnienia jednostki powiększyła się o sześć
bibliotek filialnych - pięć bibliotek przy
wydziałach oraz Bibliotekę Beletrystyczną, przeznaczoną wyłącznie dla obecnych
i emerytowanych pracowników Politechniki Łódzkiej.
Sieć biblioteczna Politechniki Łódzkiej obejmuje też osiem bibliotek zakładowych tj. instytutowych, katedralnych
i innych. Biblioteki te nie podlegają
Bibliotece Politechniki Łódzkiej, są zarządzane i finansowane przez jednostki,
przy których funkcjonują. Pełnią funkcję
pomocniczą i obsługują niemal wyłącznie pracowników i studentów starszych
lat studiów danej jednostki. Biblioteka
sprawuje nad bibliotekami zakładowymi
jedynie opiekę merytoryczną.
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Biblioteka Biotechnologii i Nauk o Żywności została powołana do istnienia jako
Biblioteka Chemii Spożywczej w listopadzie 1976 roku, z połączonych kolekcji bibliotek
instytutowych. W latach 90. do zmieniających się potrzeb, głównie związanych z przejściem na komputerową rejestrację wypożyczeń, przystosowano wyposażenie Biblioteki
w obszarze wypożyczalni i uzupełniono zaopatrzenie w sprzęt komputerowy do tworzenia i udostępniania baz danych. Obecnie pomieszczenia biblioteki tworzą dwie czytelnie, wypożyczalnia, pracownia oraz część magazynu. Zbiory - niemal 6400 wol. książek
i ponad 1500 wol. czasopism - udostępniane są na miejscu i poza obręb Biblioteki - od
listopada 2014 r. wszystkie znajdują się w wolnym dostępie.
Biblioteka wyposażona jest w dwa skanery samoobsługowe (A3 i A4), siedem komputerów dla użytkowników oraz siedem stanowisk sieciowych z możliwością podłączenia
własnego komputera. Do odwiedzenia biblioteki zachęcają przyjazne wnętrza z czerwonymi kanapami w pokoju studenckim. Bibliotka prowadzi też profil na Facebooku.

Biblioteka
Biotechnologii
i Nauk o Żywności
ul Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
tel. 42 631 20 67
email: bbnz@lib.p.lodz.pl
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Biblioteka
Budownictwa
i Architektury
Al. Politechniki 6A
90-924 Łódź
tel. 42 631 20 63
42 631 20 79
email: bba@lib.p.lodz.pl
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Biblioteka Budownictwa i Architektury została utworzona w 1970 roku, z połączenia księgozbiorów 8 katedr i rozpoczęła swoje funkcjonowanie jako Biblioteka Wydziału
Budownictwa Lądowego. Początkowo ulokowana została w pawilonie budownictwa na
powierzchni 160 m2. Od 1976 roku włączona została do struktury Biblioteki jako filia.
Obecnie biblioteka zajmuje pomieszczenie na parterze gmachu Architektury. Do jej podstawowych obowiązków należy obsługa pracowników i studentów Wydziału w zakresie
kompletowania i udostępniania zbiorów z interesującej ich tematyki. Biblioteka Budownictwa i Architektury nie prowadzi długoterminowych wypożyczeń, udostępnia zbiory na
miejscu w czytelniach. Jej zbiory obejmują 7334 wol. ksiązek oraz 1221 wol. czasopism.
W styczniu 2016 roku otwarta została nowa Czytelnia Czasopism na parterze. Można w niej skorzystać z 68 tytułów czasopism polskich i 24 tytułów zagranicznych ustawionych w układzie alfabetycznym. Do dyspozycji Czytelników są 4 stanowiska komputerowe, skaner A3 i drukarka laserowa.

Biblioteka Chemiczna powstała w 1948 r. z inicjatywy prof. Osmana Achmatowicza.
Początkowo była to czytelnia ulokowana na IV piętrze gmachu Wydziału Chemicznego.
W 1964 r. Biblioteka Chemiczna stała się pierwszą filią Biblioteki Politechniki Łódzkiej.
Od marca 2002 r. Biblioteka Chemiczna rozpoczęła pracę w nowoczesnym, trzykondygnacyjnym gmachu, zlokalizowanym obok Wydziału Chemicznego. Mieszczą się
w nim dwie czytelnie, dwie sale seminaryjne, magazyn archiwalnych druków zwartych i
inne pomieszczenia. W magazynie zbiorów zwartych jest system regałów kompaktowych
pozwalający w sposób maksymalny wykorzystać powierzchnię pomieszczenia. W sali seminaryjnej jest sprzęt multimedialny umożliwiający prowadzenie zajęć. Nie brakuje tu
urządzeń do reprografii: skanerów, drukarek i kserokopiarek.
Zbiory Biblioteki Chemicznej liczą ponad 10 tys. woluminów książek oraz ponad
27 tys. wolumin ów czasopism.

Biblioteka
Chemiczna
im. Osmana
Achmatowicza
ul Żeromskiego 116
90-924 Łódź
tel. 42 631 20 60
42 631 20 75
email: bch@lib.p.lodz.pl
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Biblioteka
Elektrotechniki
ul. Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź
tel. 42 631 20 66
42 631 20 69
email: be@lib.p.lodz.pl
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Biblioteka Elektrotechniki formalnie powołana została w grudniu 1981 roku. Funkcjonować zaczęła jednak dopiero w drugiej połowie roku 1982 mając na swym stanie
11 199 woluminów przejętych z dwóch bibliotek instytutowych Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki. Zbiory pozostałych bibliotek instytutowych przekazywane były stopniowo w kolejnych latach. W niedługim czasie stała się pod względem liczebności zbiorów
największą filią Biblioteki Głównej.
Zlokalizowana na parterze nowego gmachu Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki otrzymała do dyspozycji lokal o powierzchni 511,3 m2, na której zorganizowano magazyn, czytelnię oraz wypożyczalnię. Zbiory Biblioteki Elektrotechniki liczą ponad 20 tys. woluminów książek oraz ponad 4300 woluminów czasopism.

Plany utworzenia biblioteki na Wydziale Mechanicznym pojawiły się pod koniec lat
90. Władze Wydziału planowały utworzenie biblioteki na własnym terenie, w nowo powstającym budynku. Po uzgodnieniu zasad funkcjonowania i finansowania z ówczesnymi
władzami Biblioteki Głównej PŁ, w styczniu 2000 r. Biblioteka Mechaniki rozpoczęła
swoją działalność. Zbiory umieszczono w dużym magazynie znajdującym się na parterze,
wyposażonym w regały kompaktowe i w 60-metrowej czytelni na I piętrze. Obydwa pomieszczenia połączone są wewnętrzną windą towarową. Na księgozbiór nowo powstałej
BM złożyły się kolekcje bibliotek kilku instytutów.
Dużą część księgozbioru zajmują wydawnictwa z zakresu mechatroniki, automatyki
i robotyki, odzwierciedlając kierunki kształcenia na Wydziale Mechanicznym, jak również pokaźna liczba pozycji z logistyki, makro- i mikroekonomii oraz organizacji i zarządzania. Biblioteka posiada także wiele książek obcojęzycznych, w tym publikacje z nowej dziedziny – nanotechnologii oraz współczesnej motoryzacji. Obecnie w Bibliotece
Mechaniki znajduje się niemal 17 tys. wol. książek, ponad 3 tys. wol. czasopism, ponad
14 tys. norm.

Biblioteka
Mechaniki
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź
tel. 42 631 20 46
email: bmech@lib.p.lodz.pl
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Biblioteka
Beletrystyczna
Biblioteka
Politechniki Łódzkiej
wejście B
1. piętro, pok. 121
ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
tel. 42 631 37 56
email: bbel@lib.p.lodz.pl
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Biblioteka Beletrystyczna została zorganizowana w 1952 roku przy związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej. W 1975 roku włączono ją do struktury
Biblioteki Politechniki Łódzkiej jako specyficzną filię, przeznaczoną dla wąskiego kręgu
odbiorców - pracowników i emerytów Politechniki Łódzkiej. Obecnie kolekcja Biblioteki Beletrystycznej liczy ponad 11 tys. woluminów i obejmuje zarówno literaturę piękną
klasyczną i współczesną oraz literaturę popularnonaukową. Literatura piękna obejmuje
23 działy, wśród których największą popularnością cieszą się kryminały oraz powieści
społeczno-obyczajowe, ale jest tu też spora kolekcja książek biograficznych, fantastyki,
horrorów i romansów. Literatura popularnonaukowa jest reprezentowana w nieco mniejszym zakresie, obejmuje książki z zakresu filozofii, nauk społecznych, religii, sztuki, językoznawstwa, historii czy geografii.
Wejście do Biblioteki Beletrystycznej znajduje się w części B budynku Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Zajmuje ona dwa pomieszczenia na tyłach przylegającego do Biblioteki budynku - dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego, dawnego magazynu przędzy.

BIBLIOTEKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
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Biblioteka Budownistwa i Architektury
budynek Wydziału Architektury

Al. Politechniki 6A

KAMPUS

B22

Biblioteka Główna
ul. Wólczańska 223
Biblioteka Beletrystyczna - wejście B

Opracowanie, projekt graficzny, teksty i skład: Jolanta Szczepaniak
Druk i oprawa:
Nakład:
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Biblioteka Politechniki Łódzkiej
Adres: Kampus B, Budynek B22
ul. Wólczańska 223,
90-924 Łódź
Tel.
Fax:

42 631 20 59 (Sekretariat)
42 631 20 62 (Oddział Promocji i Informacji)
42 631 20 73 (Oddział Obsługi Użytkowników)
42 631 29 39

Email: sekret@lib.p.lodz.pl (Sekretariat)
opi@lib.p.lodz.pl (Oddział Promocji i Informacji)
oou@lib.p.lodz.pl (Oddział Obsługi Uzytkowników)
WWW: http://bg.p.lodz.pl

https://www.facebook.com/bibliopl/
https://twitter.com/bibliotekapl/
https://www.instagram.com/biblioteka_pl/
https://plus.google.com/+bibliotekapł/

