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Czytelnia Czasopism, będąca jednocześnie punktem informacyjnym, zy
skała po remoncie elegancki wygląd. Do odnowionego pomieszczenia 
znajdującego się na parterze budynku Bibl ioteki PŁ zapraszamy pracowni
ków, studentów i doktorantów. 

Pomarańczowa reaktywacja 

Dzięki wprowadzonym zmianom 
do nowoczesnego wyposażenia 
dołączył nieprzeciętny wygląd. 
W pomieszczeniu zmieniono wy
kładzinę, kolor ścian, układ i kolor 
regałów bibliotecznych. Połączenie 
odcieni szarości, bieli i koloru po
marańczowego tworzy eleganckie, 
radosne wnętrze. 

Wydzielone regałami przestrze
nie stwarzają idealne warunki do 
zdobywania wiedzy lub czytania 
prasy codziennej, a optymistyczny 
kolor wprawia w dobry nastrój. 
Zwiększono również liczbę gniazdek 
elektrycznych dostępnych dla stu
dentów. Dzięki temu wzrosła liczba 
miejsc, gdzie można korzystać z wła
snego laptopa i bezprzewodowego 
Internetu. Do dyspozycji użytkow
ników Czytelni jest również sześć 

komputerów podłączonych do In
ternetu, z możliwością drukowania 
oraz specjalistyczny skaner. Osoby 
niepełnosprawne mogą skorzystać 

ze specjalnego stanowiska kom
puterowego oraz powiększalnika 
obrazu dla osób słabo widzących. 

Dyżurujący bibliotekarz odpo
wiada na pytania użytkowników, 

udziela pomocy przy przeszuki
waniu katalogu komputerowego, 
w którym widoczne są wszystkie 
zbiory drukowane. Wspiera również 
osoby przeszukujące zasoby elektro
niczne: specjalistyczne bazy danych 
oraz serwisy pełnotekstowe. 

Czasopisma drukowane zajmują 
cały parter budynku. W czytelni 
wyeksponowane są bieżące tytuły 
czasopism ułożone tematycznie. 
Biblioteka prenumeruje 233 tytuły 

czasopism naukowych w wersji 
drukowanej z dziedzin reprezen
tujących kierunki kształcenia na 
PŁ, nie tylko w języku polskim. Do 
dyspozycji jest 13 tytułów gazet. 

W strefie wolnego dostępu za 
czytelnią znajdują się archiwalne nu
mery tytułów czasopism w układzie 
alfabetycznym, w językach polskim, 
angielskim, rosyjskim i in. Mieści 
ona około 77 tys. woluminów. Roz
legła przestrzeń na parterze, wiele 
stolików różnej wie l kości między 

regałami, stanowi idealne miejsce 
do „cichej" lub „głośnej" nauki. Dwa 
kąciki z wygodnymi poduchami 
zachęcają do relaksu. Na parterze 
można także skorzystać z kserogra
fu na monety, pięciu komputerów 
podłączonych do Internetu, skanera, 
jak również sześciu stanowisk z prze
wodem sieciowym dla laptopów. 
Do strefy wolnego dostępu można 
wejść po skorzystaniu z szatni i szaf
ki depozytowej. 

Dzięki wewnętrznej klatce scho
dowej łączącej cztery kondygnacje 
można jednocześnie korzystać 
z czasopism, książek, prac doktor
skich i norm. W całym budynku 
funkcjonuje sieć bezprzewodo
wa - Eduroam. 

Biblioteka PŁ serdecznie zaprasza 
do swojego gmachu oraz na stronę 
internetową (www.bg.p.lodz.pl), 
zachęcamy także do kontaktu za 
pomocą poczty elektronicznej na 
adres: oou@lib.p.lodz.pl. 
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