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W pierwszej kolejności zamienio-
no dotychczasową wypożyczalnię 
na pokój studencki. Dzięki temu 
przestronne pomieszczenie, w któ-
rym znajdował się tylko punkt ob-
sługi czytelników oraz dwa stojące 
stanowiska komputerowe z dostę-
pem do katalogu bibliotecznego 
stało się przyjaznym i funkcjonalnym 
miejscem przeznaczonym dla stu-
dentów. Są tu dwie wygodne kanapy 
i fotel, obite ekologiczną czerwoną 
skórą, na dwóch niewielkich stoli-
kach można położyć notatki, note-
booka lub postawić kubek z kawą. 
Dla pasjonatów książek ustawiono 
dwa regały bookcrossingowe. Stu-
denci mają do dyspozycji cztery 

stanowiska z komputerami sta-
cjonarnymi oraz Internet bezprze-
wodowy, dostępny dzięki usłudze 
Eduroam. Ściany ozdobiono grafika-
mi i akwarelami przedstawiającymi 
architekturę fabrykanckiej Łodzi. 
Pracujący tu bibliotekarze przyjrzeli 
się gustom czytelników pod kątem 
doboru prasy. Do tytułów o charak-
terze informacyjnym dodano „New-
sweek”, ze względu na znajdującą 
się na Wydziale BiNoŻ salę gimna-
styczną i ćwiczących tam studentów 
zaprenumerowano „Men’s Health”, 
a dla odwiedzających bibliotekę 
studentek zamówiono „Twój Styl”. 
Jeszcze do niedawna czytelnicy 
mogli jedynie odpłatnie kserować 

wybrane materiały biblioteczne. 
Obecnie mają do dyspozycji dwa 
skanery typu „Plustek”, na których 
mogą wykonywać nieodpłatne ska-
ny o formatach A3 i A4, a kserograf 
trafił do lamusa.

Najważniejszą innowacją było 
otworzenie 24 listopada 2014 r. 
przez dyrekcję Biblioteki Politech-
niki Łódzkiej wolnego dostępu 
do księgozbioru. Odtąd pracow-
nicy i studenci mogą swobodnie 
poszukiwać tam potrzebnych im 
materiałów. Książki oznakowano 
naklejkami z nazwiskiem autora 
i numerem sygnatury, a te, z których 
można korzystać tylko na miejscu, 
są oznaczone czerwonym paskiem. 

Wprowadzone zmiany spotkały 
się z życzliwym przyjęciem ze strony 
pracowników i studentów Wydziału. 
Studenci z przyjemnością przesiadu-
ją w przeznaczonym dla nich pokoju, 
czasem odpoczywają drzemiąc na 
kanapach lub przygotowują się do 
zajęć. Chętnie również zaglądają do 
nowych tytułów prasy codziennej. 
Początkowo wielu osobom trudno 
było się oswoić z wolnym dostępem 
do książek, lecz dzięki życzliwej 
pomocy bibliotekarzy, teraz już sa-
modzielnie wyszukują potrzebne im 
publikacje. Od niedawna biblioteka 
posiada swój fanpage na Facebooku, 
na którym można śledzić wszystkie 
wprowadzane zmiany i pozyskiwać 
potrzebne informacje.
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Nowoczesna biblioteka naukowa to nie tylko skarbnica wiedzy z zasobem ksią-
żek i elektronicznych baz danych, to również przyjazne miejsce, w którym stu-
dent może się zrelaksować, poczytać prasę codzienną, bez przeszkód skorzystać 
z bezprzewodowego Internetu oraz poprzebywać w miłym towarzystwie koleża-
nek i kolegów. Dzięki kilku wprowadzonym w minionych dwóch latach zmianom 
takim miejscem stała się Biblioteka Biotechnologii i Nauk o Żywności.
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