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Biblioteka Politechniki Łódzkiej 
to nie tylko Biblioteka Główna wraz 
z agendami specjalnymi, to również 
sześć bibliotek filialnych będących 
jej ważną częścią. Pięć z nich funk-
cjonuje na Wydziałach, zapewniając 
studentom i pracownikom dostęp 
do literatury naukowej, a Biblioteka 
Beletrystyczna proponuje dostęp do 
literatury pięknej.

W bibliotekach filialnych poza 
dostępem do literatury w wersji 
drukowanej istnieje również moż-
liwość korzystania ze wszystkich 
serwisów e-czasopism i e-książek 
oraz baz danych kupowanych przez 
Bibliotekę PŁ. W bibliotekach tych 
można korzystać z internetu oraz 
skanerów, a w niektórych także 
z drukarek i ksero.

Biblioteka Biotechnologii 
i Nauk o Żywności 

Powołano ją w roku 1976 z po-
łączenia 5 bibliotek instytutowych. 
Wnętrza biblioteki wciąż są do-
stosowywane do zmieniających 
się potrzeb użytkowników. Zbiory 
drukowane biblioteki to ok. 16 tys. 
książek oraz ok. 5,5 tys. czasopism. 
W najbliższym czasie planowane jest 
otwarcie magazynu i udostępnienie 
książek w wolnym dostępie. W po-
mieszczeniach biblioteki można pra-
cować w wygodnym, niedawno 
odremontowanym wnętrzu.

Biblioteka Budownictwa 
i Architektury

Utworzono ją w roku 1970 z po-
łączenia ksiegozbiorów 8 katedr. 

Początkowo ulokowana w pawilonie 
budownictwa, obecnie znajduje 
się w gmachu Architektury. Ksiego-
zbiór, podobnie jak ten w Bibliotece 
Głównej, ustawiony jest w wolnym 
dostępie, co daje użytkownikom 
większą swobodę korzystania ze 
zbiorów. Zbiory drukowane to 
ok. 22 tys. książek oraz ok. 5,5 tys. 
czasopism. 

Biblioteka Chemiczna im. 
Osmana Achmatowicza

Utworzona zostala w roku 1948 
i ulokowana na początku w dwóch 
pokojach o powierzchni około 130 
m2. W połowie lat 90. rozpoczęto 
starania o budowę gmachu, który 
pomieściłby zbiory i umożliwił 
użytkownikom dostęp do nich. Uro-
czyste otwarcie biblioteki w nowym 
budynku, połączone z nadaniem jej 
imienia prof. Osmana Achmatowi-
cza, miało miejsce we wrześniu 2003 
roku. Zasoby drukowane tej bibliote-
ki to obecnie ok. 3 tys. książek i ok. 34 
tys. czasopism. Zbiory udostepniane 
są w wolnym dostępie.

Biblioteka Elektrotechniki

Istnieje formalnie od grudnia 
1981 roku, jednak funkcjonować 
zaczęła dopiero w drugiej połowie 
roku 1982. Ksiegozbiór liczy po-
nad 26 tys. książek oraz ok. 7,5 tys. 
czasopism. Swoje zbiory biblioteka 
udostępniania zarówno na miej-
scu w czytelni, jak i na zewnątrz. 
Czytelnia cieszy się dużą popular-
nością wśród studentów szukają-
cych miejsca, gdzie można w ciszy 

Powiedz czego szukasz,
a powiemy Ci gdzie to znaleźć

popracować nad projektami oraz 
przygotować się do egzaminów. 

Biblioteka Mechaniki

Otwarto ją w styczniu 2000 roku. 
Zajmuje dwa pomieszczenia na wy-
sokim parterze oraz na pierwszym 
pietrze w gmachu Wydziału Me-
chanicznego. Jej zbiory to między 
innymi ok. 18 tys. książek i ponad 
3 tys. czasopism. Powierzchnia jest 
niewielka, lecz udało się stworzyć za-
równo czytelnię, jak i wypożyczalnię 
oraz służyć fachowym wsparciem 
bibliotekarskim. 

Biblioteka Beletrystyczna 

Została powołana w 1952 roku 
przy Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w PŁ. W 1975 roku włączo-
na została do struktury Biblioteki 
PŁ stając się jej filią. W roku 2002 
zaczeła funkcjonować w nowym 
gmachu Biblioteki Głównej PŁ. 
Rodzaj gromadzonych zbiorów 
sprawia, że pełni ona trochę inną 
funckję niż pozostałe biblioteki 
filialne. Pracownicy oraz emeryto-
wani pracownicy PŁ mogą wypo-
życzyć literaturę piękną (ponad 11 
tys. książek): fantastykę, kryminał, 
sensację, poezję, literaturę kobiecą, 
biografie, reportaże itp. 

Zapraszamy do korzystania ze 
zbiorów wszystkich bibliotek na-
leżących do Biblioteki Politechniki 
Łódzkiej.
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