
Nasze 70. urodziny 
W 1945 roku, 22 października powołano Komisję Bibl ioteczną, której 
celem było zorganizowanie biblioteki Pol itechniki Łódzkiej. Od tego 
dnia minęło już 70 lat. 
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dwa pokoje o powierzchni 30 m2 

przy placu Zwycięstwa 2. Zbiory 
liczyły wówczas 930 woluminów. 
W 1947 r. zbiory w liczbie już 1 O 
tys. przeniesiono na ul. Gdańską 
155, a w roku 1959 na drugie piętro 
budynku Wydziału Włókienniczego. 

Przez minione 70 lat przecho
dziliśmy wiele reorganizacji, rozra
sta l iśmy się, przeprowadzaliśmy, 

zmienialiśmy i wdrażaliśmy to co no
woczesne. W 1985 r. rozpoczęliśmy 
komputeryzację biblioteki, w 1997 
mieliśmy już stronę internetową, 

a rok później zaczęliśmy kompu
terową rejestrację wypożyczeń. 

I tak wciąż towarzyszą nam zmiany, 
zmiany i zmiany, aby nadążać za tym 
czego oczekują od nas użytkownicy. 

Obecnie Biblioteka PŁ to Biblio
teka Główna mieszcząca się od 

2002 r. w gmachu o powierzchni 
ponad 9 tys. m2

, zajmująca 70 
pom ieszczeń oraz sześć bibliotek 
fi lialnych. Nasze zbiory drukowane 
(dane GUS, 2014) to: ok. 253 tys. wol. 
książek, ok. 137 tys. wol. czasopism 
oraz zbiory specjalne: m.in. normy, 
patenty, literatura firmowa, prace 
doktorskie. Udostępniamy wiele 
źródeł elektronicznych w postaci 
serwisów on line (zagranicznych, 
polskich i własnych)- e-książki to ok. 
181 tys. tytułów, e-czasopisma - 64 
tys. tytułów pełno tekstowych oraz 
bazy danych (dane GUS, 2014). 

Dzień 70. urodzin był pretekstem 
do wspomnień, życzeń i umilających 
je słodkości. Powstały pamiątko

we plakaty, które można oglądać 
w gmachu Biblioteki Głównej. Sta
ramy się, jak zawsze, łączyć tradycję 
i nowoczesność, a z doświadczeń 
czerpać to co najlepsze. 

Jesteśmy równolatkami z naszą 
uczelnią i tworzymy z nią nierozer
walny i zgrany duet. Zapraszamy do 
nas serdecznie, czekamy. 

1 Katarzyna Fabian 
Oddział Promocji i Informacji 

Biblioteka PŁ 

Biblioteka z wyobraźnią 
Biblioteka PŁ ogłosiła konkurs, którego celem jest 

nadanie nowego oblicza tradycyjnym funkcjom biblio
teki oraz wprowadzenie nowych funkcji wskazanych 
przez uczestników konkursu. 

Patronat nad Konkursem .Biblioteka z wyobraźnią" 
objęli: rektor PŁ prof. Stanisław Bielecki, Biuro Archi
tekta Miasta Łodzi, Łódzka Okręgowa Izba Architektów, 
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Młodzi w Łodzi oraz sponsorzy AGG Architekci Grupa 
Grabowscy, Tamizo Architects Group, Atlas. 

Na składanie prac konkursowych studenci architek
tury wnętrz na studiach magisterskich Wydziału Budow
nictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ mają czas 
do 16 stycznia. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 
30 stycznia 2016 roku. 1 


