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Wydawnictwa Uczelniane mają ponad 60-letnie doświadczenie i na leżą do naj
starszych jednostek uczelni. Aktualnie są agendą specja l ną Biblioteki PŁ. Zgrany 
i prężny zespół wydaje publikacje pracowników naukowych naszej uczelni i trzy
ma pieczę nad całym procesem powstawania ks iążki , od maszynopisu autorskie
go do gotowego egzemplarza. 

Poznajmy się 

Wydawnictwa Uczelniane 

Trochę historii 
W pierwszych latach istnienia PŁ 

drukowane były głównie składy oso
bowe i skrypty studenckie. W roku 
1953 powołano Komitet Redakcyjny. 
Rok później ukazały się pierwsze 
wydawnictwa o charakterze nauko
wym - serie Zeszytów Naukowych: 
Mechanika, Chemia i Włókien

nictwo, a w 1957 wydrukowano 
pierwszy skrypt. Druk odbywał się 
w Zakładzie Graficznym PWN. 

Z uwagi na zwiększającą się licz
bę publikacji w 1972 roku powołano 
Dział Wydawnictw Naukowo-Dy
daktycznych składający się z redakcji 
i zakładu poligraficznego. Wyda
wano wtedy i drukowano, oprócz 
zeszytów naukowych i skryptów, 
również pozycje informacyjne, tj. 
sprawozdania rektora, informatory 

o uczelni i pracach naukowo-ba
dawczych, plany studiów, składy 
osobowe, a także biuletyn „życie 
Uczelni''. Zakład poligraficzny działał 
w strukturach uczelni do 1992 roku. 
Od tego czasu książki drukuje firma 
zewnętrzna, wybierana obecnie 
w przetargu. 

Teraźniejszość 

Od 2013 roku Dział Wydawnictw 
Naukowo-Dydaktycznych nosi na
zwę Wydawnictwa Uczelniane 
i mieści się na parterze budynku 
Biblioteki Głównej. Posiada własną 
księgarnię stacjona rną i interneto
wą (www.wydawnictwa.p.lodz.pl). 
W 2015 roku, podobnie jak w latach 
poprzednich, wydano 67 tytułów 
książek autorstwa pracowników 
PŁ. Były to wydawnictwa naukowe 

(monografie, rozprawy habilitacyj
ne, zeszyty naukowe), dydaktyczne 
(skrypty), informacyjne (Katalog 
Wydawnictw Uczelnianych PŁ) oraz 
jubileuszowe. Publikacje mogą być 
udostępnione w Łódzkiej Regional
nej Bibliotece Cyfrowej Politechniki 
Łódzkiej - CYBRA, jeśli autorzy wy
rażą na to zgodę w zawieranej z wy
dawnictwem umowie autorskiej. 

Dzięki nowym kanałom dystry
bucji sprzedaż książek regularnie 
wzrasta - w 201 5 roku rozprowadzo
no ponad 1 O tysięcy egzemplarzy. 
Duże znaczenie ma tutaj syste
matyczny udział w targach książki 

organizowanych w różnych mia
stach, m.in. Warszawie, Krakowie, 
Wrocławiu i Poznaniu. Wydarzenia 
te dają także możliwość wymiany 
doświadczeń z wydawn ictwami 
innych uczelni oraz reprezentowa
nia Politechniki Łódzkiej na arenie 
krajowej i międzynarodowej. 

Wydawnictwa zapraszają 
Wydawnictwa Uczelniane PŁ 

zapraszają i zachęcają pracowników 
naukowych naszej uczelni, by wła

śnie tu wydawali i drukowali swoje 
publikacje. Wydawnictwo zapewnia 
kompleksową redakcję, korektę 
i skład, posiada również preferen
cyjne stawki za usługi poligraficzno
-drukarskie. Druk w Wydawnictwach 
Uczelnianych to prestiż i wysoka 
ranga naukowa. 

I Tomasz Krakowiak 
Wydawnictwa Uczelniane 
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