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Organizacja uczelnianej sieci bibliotecznej Politechniki Łódzkiej 

(1945--1995) - rys historyczny 

W pracy nm1e1szej omow10no (w Ujęciu historycznym) organizację 

uczelnianej sieci bibliotecznej w Politechnice Łódzkiej w latach 1945-1995. 
Wyodrębniono trzy okresy charakterystyczne dla jej rozwoju. Uwzględniono 
elementy niezbędne dla funkcjonowania sieci, takie jak: lokal biblioteczny, 
personel, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, działalność 

informacyjna. Starano się ukazać pozytywne i negatywne zjawiska wpływa
jące na działalność bibliotek. 

Wspomnienia prof. Bogdana Stefanowskiego, pierwszego Rektora 

Politechniki Łódzkiej, najlepiej oddają atmosferę gromadzenia powojennych 

księgozbiorów, które z czasem stały się bibliotekami tworzącymi uczelnianą 

sieć biblioteczną: 

„ ... nie krępowani wówczas żadnymi przepisami kasowymi, nabywaliśmy 

od przygodnych dostawców analfabetów, przynoszone w plecakach i wali

zach książki z zachodu, ze szkół, fabryk i mieszkań prywatnych, po kilka 

czy parę złotych za tom, bez względu na jego treść i wartość." 
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Tak było na początku. Późniejsze losy bibliotek toczyły się jednak ze 

zmiennym szczęściem, a w ich historii można wyodrębnić trzy charakte

rystyczne okresy. 

Pierwszy etap to czas tworzenia się bibliotek i burzliwego rozwoju 

księgozbiorów. Przypadał on na lata powojenne i trwał, mniej więcej do 

początku lat 70-tych. 

W drugim etapie, obejmującym lata 70-te i kończącym się w roku 1990, 

nastąpił proces scalania bibliotek katedrowych w biblioteki instytutowe 

w związku z tworzeniem się instytutowej struktury uczelni. Większość 

bibliotek otrzymała wtedy własne lokale i etaty bibliotekarzy do fachowego 

opracowania powiększonej liczby zbiorów. 

W trzecim okresie (od 1991 do chwili obecnej) pojawia się tendencja 

powrotu do bibliotek katedrowych w wyniku podziału instytutów na mniej

sze jednostki. Obserwuje się zmniejszanie roli i znaczenia rozdrobnionych 

bibliotek. Osoby prowadzące biblioteki obarcza się często również prowa

dzeniem prac administracyjnych. Ta sytuacja na szczęście nie dotyczy 

wszystkich bibliotek sieci. Niektóre z nich pomimo trudności, podążają za 

nowoczesnością przygotowując się do skomputeryzowania informacji 

o zbiorach i czynności bibliotecznych. 

Lata 1945-1970 

Początki tworzenia się sieci bibliotecznej w Politechnice Łódzkiej 

przypadają na lata powojenne. W 1945 roku powstała wraz z uczelnią 

Biblioteka Główna PŁ. Niewiele później, bo w 1948 roku otwarto Czytelnię 

Chemicmą. 

Równocześnie z powstaniem struktury organizacyjnej uczelni jej 

poszczególnych wydziałów, katedr i zakładów, spontanicznie, niejako „przy 



Organizacja uczelnianej sieci ... 77 

okazji", gromadzono w nich książki o tematyce technicznej. Te niewielkie 

pocz.ątkowo księgozbiory, będące głównie darami osób prywatnych i insty

tucji (krajowych i zagranicznych) nie miały na ogół osobnych pomieszczeń. 

Przechowywane w podręcznych szafach, najczęściej na korytarzach, dawały 

pocz.ątek bibliotekom katedrowym i zakładowym. Opiekę nad zbiorami, 

w pierwszym okresie tworzenia sieci bibliotecznej w PL, zlecano pra

cownikom bez kwalifikacji bibliotekarskich. Wskazówek merytorycznych 

osobom prowadz.ącym biblioteki udzielała Biblioteka Główna poprzez 

pracowników Działu Informacyjno-Bibliograficznego. Gromadzone karty 

katalogowe z bibliotek zakładowych stanowiły zalążek tworzonego przez 

Bibliotekę Główną Katalogu Centralnego. 

W I 960 roku wydano i rozesłano do wszystkich zakładów „Instrukcję dla 

bibliotek zakładowych PL" przybliżającą obowiązujące zasady opracowania 

zbiorów. 

W miarę upływu łat w rozwijającej się uczelni zwiększała się liczba 

wydziałów, katedr, zakładów i, oczywiście, bibliotek. Brak jest szczegóło

wych informacji o stanie bibliotek i liczbie księgozbiorów w pierwszych 

powojennych łatach . Z danych statystycznych zgromadzonych przez 

Bibliotekę Główną wynika, że w I 95 I roku na terenie uczelni funkcjo

nowało 55 bibliotek, a ich zbiory liczyły I 9.205 woł. druków zwartych 

i ciągłych. Dziesięć łat później w I 960 roku istniało już 8 I bibliotek, które 

posiadały 74.930 woł. książek i czasopism. 

Przy znacznym rozdrobnieniu bibliotek trudno było zachować racjonalną 

politykę gromadzenia i opracowania zbiorów. Poza tym, mimo pomocy u 

strony Biblioteki Głównej, inwentaryzowanie i opracowanie zbiorów nie 

było prawidłowe. Rosły również zaległości w postaci nieopracowanych 

księgozbiorów, a brak kompletnych katalogów utrudniał, a często uniemoż-
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liwiał czytelnikowi uzyskiwanie informacji o nowych pozycjach będących 

w posiadaniu bibliotek sieci. Zasięg udostępniania zbiorów był niewielki 

(zazwyczaj tylko dla pracowników zakładów i katedr). 

Wzrost liczby bibliotek spowodował, że pomoc Działu Informacyjno

Bibliograficznego bywała często niewystarczająca . Pojawiła się potrzeba 

powołania specjalnej komórki przy Bibliotece Głównej do opieki nad biblio

tekami zakładowymi i katedrowymi. W 1964 roku utworzono więc nową 

jednostkę w strukturze Biblioteki Głównej - Samodzielną Sekcję Bibliotek 

Zakładowych (SSBZ). Powołanie sekcji miało duże znaczenie. Bibliotekom 

zakładowym po raz pierwszy zagwarantowano fachową pomoc . Pracownicy 

sekcji starali się stworzyć odpowiedni warsztat pracy naukowej i dydak

tycznej dla wykładowców i studentów. Udzielali wskazówek odnośnie 

poprawnego i systematycznego inwentaryzowania i opracowywania zbio

rów. Niestety, zalecenia sekcji nie zawsze były wykonywane, co miało 

wpływ na poziom organizacyjny bibliotek, zależny od wkładu pracy i stop

nia zaangażowania osoby prowadzącej bibliotekę a także troski ze strony 

dyrekcji katedr i zakładów . Opieka sekcji nad bibliotekami zakładowymi 

była w owym czasie utrudniona z uwagi na mały liczebnie zespół 

pracowników (w SSBZ zatrudnione były 2 osoby) w stosunku do dużej 

ilości bibliotek (83 jednostki w 1969 r.). 

Pomimo trudności organizacyjnych, braku pomieszczeń i wykwalifi

kowanych bibliotekarzy, pozytywnym zjawiskiem dla tego okresu było 

gromadzenie zbiorów, organizowanie bibliotek oraz powołanie do życia 

SSBZ. 
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Lata 1970--1990 

W kolejnym okresie miały miejsce przeobraż.enia najbardziej znaczące 

dla rozwoju bibliotek. W roku 1970 zmieniła się struktura organizacyjna 

uczelni. Zlikwidowane zostały katedry i zakłady, a na ich miejsce powołano 

instytuty. Pociągnęło to za sobą zmiany w sieci bibliotecznej. Rozpoczęto 

scalanie księgozbiorów zakładów i katedr w celu utworzenia bibliotek 

instytutowych i wydziałowych. 

Zaangażowani do pracy nad organizowaniem większych jednostek 

bibliotecznych pracownicy SSBZ Biblioteki Głównej napotkali w praktyce 
-wiele przeszkód, z których najważniejszymi były: brak wykwalifikowanej 

kadry i samodzielnych lokali dla powstających bibliotek. Decyzje dotyczące 

przyznawania pomieszczeń i zatrudniania bibliotekarzy leżały w gestii 

władz instytutów. Prowadzący biblioteki pozostawali na etatach instytutów, 

a nie Biblioteki Głównej PL. Stąd apel ówczesnego kierownika SSBZ: 

„Sprawą dużej wagi staje się konieczność zaangażowania co najmniej 

jednego .... bibliotekarza do każdej biblioteki instytutowej ... O ile biblioteki 

katedr i zakładów jako niewielkie jednostki biblioteczne mogły jeszcze 

jakoś funkcjonować bez opieki fachowej, to z chwilą powstania bibliotek 

instytutowych, posiadających znacznie większe księgozbiory, staje się to 

wręcz niemożliwe". 

Stopniowo sytuacja ta zmieniała się na lepsze. Instytuty zaczęły 

wygospodarowywać środki na obsadzanie etatów w bibliotekach pracow

nikami z odpowiednimi kwalifikacjami. W 1972 roku w 35 bibliotekach 

było zatrudnionych I O bibliotekarzy, a już rok później - pracowało ich 

tam 19. Z czasem przybywało bibliotekom samodzielnych pomieszczeń 
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i czytelni. Znacznie rozszerzono zasięg udostępniania zbiorów. Z księgo

zbiorów, w większym stopniu niż dotychczas, zaczęli korzystać studenci. 

Pierwszą biblioteką, scaloną przy pomocy SSBZ była Biblioteka 

Instytutu Chłodnictwa i Techniki Cieplnej. Posiadała ona własny lokal 

i kompetentny personel. Jej wysoki stopień organizacji miał posłużyć za 

wzorzec dla innych bibliotek. 

Równocześnie zwiększyła się ilość pracowników zatrudnionych w sekcji. 

Wytworzyły się partnerskie stosunki pomiędzy pracownikami sekcji a bib

liotekarzami sieci. Lepiej układała się współpraca przy prowadzeniu Katalo

gów Centralnych. Zaczęto organizować szkolenia zawodowe dotyczące 

opracowania zbiorów i działalności naukowo-informacyjnej. 

Zatwierdzony przez Rektora PL w 1974 roku „Projekt rozwoju Sieci 

Bibliotecznej PL do 1990 r." wytyczał nowe kierunki rozwoju, był pomocą 

w tworzeniu sieci. Przewidywał on istnienie obok Biblioteki Głównej, 

bibliotek wydziałowych oraz instytutowych, jako form przejściowych, które 

z chwilą zaistnienia odpowiednich warunków zostaną scalone i przeor

ganizowane w filie. Biblioteka Główna miała spełniać wobec bibliotek 

filialnych rolę komórki centralnej, koordynującej ich działalność oraz 

sprawującej nadzór nad nimi. 

Jednocześnie z procesem scalania księgozbiorów w bibliotekach 

instytutowych, zaczęto organizować biblioteki filialne na wydziałach: 

Budownictwa Lądowego obecnie Budownictwa i Architektury (1970), 

Chemii Spożywczej (1976), Elektrotechniki (1981). Wymienione biblioteki 

znakomicie się rozwijały. Sprzyjały temu dobre warunki lokalowe i zatrud

nienie w nich wykształconego personelu. Fachowy personel z wyższym lub 

średnim wykształceniem bibliotekarskim dobrze radził sobie z opracowa

niem i selekcją księgozbiorów wchłoniętych z dawnych katedr i instytutów. 
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Działania te wymagały jednak ogromnego nakładu pracy, ponieważ zakła

dano nowe inwentarze i katalogi, wypracowywano metody udostępniania 

zbiorów, doskonalono działalność informacyjną. Optymizmem napawał fakt, 

iż w nowych gmachach przewid~iano lokale biblioteczne z prawdziwego 

zdarzenia. Były to pomieszczenia przestronne i nowoczesne z dobrym 

oświetleniem i wyposażeniem. 

Biblioteki filialne podlegały finansowo, personalnie i merytorycznie 

Bibliotece Głównej. Nie bez pewnych kłopotów i oporów ze strony 

dotychczasowych właścicieli bibliotek odbywało się scalanie księgozbio

rów. Nie wszyscy rozumieli ideę nowoczesnej biblioteki, dostępnej dla 

każdego czytelnika, także, i tego spoza uczelni. Żal było rozstawać się 

z „ukochanym" podręcznym księgozbiorem. 

W 1970 r. w zorganizowanej w Bielsku-Białej Filii PŁ utworzono 

samodzielną bibliotekę, która dołączyła do uczelnianej sieci bibliotecznej 

PŁ. W strukturze Biblioteki Głównej znalazła się również filialna Biblioteka 

Beletrystyczna powstała z księgozbioru Związku Nauczycielstwa Polskiego 

PŁ. 

Przeprowadzona na przełomie łat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 

reorganizacja sieci bibliotecznej przyczyniła się do korzystnych przemian, 

takich jak: powiększenie księgozbiorów i scalenie kolekcji z rozproszonych 

bibliotek, co ułatwiło wprowadzenie ujednoliconych zasad gromadzenia 

i opracowania zbiorów oraz ich udostępniania. Wydłużono czas pracy 

bibliotek. Organizowanie bibliotek filialnych i instytutowych wpłynęło 

korzystnie na prawidłowość wykorzystania środków finansowych, gdyż przy 

zakupie wydawnictw można było uniknąć ich dublowania. 

Konsekwencją przeprowadzonej akcji scalania bibliotek na terenie uczel

ni była reorganizacja pracy SSBZ. W poprzednim okresie pracownicy sekcji 
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byli :zatrudnieni głównie w terenie, gdzie brakowało sił fachowych. W latach 

późniejszych, natomiast, ich umiejętności okazały się bardziej przydatne 

w Bibliotece Głównej przy rozbudowie Centralnego Katalogu (druków 

zwartych i ciągłych). 

W podsumowaniu należy podkreślić, że mimo napotykanych przeciw

ności był to okres kształtowania się i rozwoju sieci bibliotecznej PŁ. 

Powstały wówczas 34 biblioteki instytutowe i 4 biblioteki filialne. Na 

przestrzeni omawianych 20 lat miał miejsce największy wzrost ilościowy 

zbiorów czego przykładem jest rok 1980. Księgozbiory bibliotek 

instytutowych liczyły wtedy 261.244 wol. książek i c:zasopism oraz 70.0 l3 

zbiorów specjalnych. 

Lata 1990--1995 

W trzecim etapie istnienia uczelnianej sieci bibliotecznej od 1990 roku 

do chwili obecnej dają się :zauważyć dwie przeciwstawne tendencje. Zjed

nej strony następuje powrót do bibliotek katedrowych, a właściwie - po

nowne ich tworzenie, w wyniku podziału instytutów na mniejsze 

samodzielne jednostki. Za przykład może tu posłużyć Biblioteka Instytutu 

Mechaniki Stosowanej, która podzieliła się na trzy oddzielne biblioteki. 

Takie rozdrobnienie Uak to już wcześniej :zaobserwowano) nie jest 

korzystne dla bibliotek i ich użytkowników. 

Z drugiej strony, niektóre wydziały dążą do stworzenia większych 

jednostek bibliotecznych, niekoniecznie podlegających organi:zacyjnie 

Bibliotece Głównej. Tak jest w przypadku Biblioteki Katedry Organi:zacji 

i Zarząd:zania oraz Biblioteki na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony 

Środowiska. Traktowane są one przez wydziały jak biblioteki wydziałowe, 

chociaż z punktu widzenia spełnianych przez nie :zadań takimi nie są (ich 
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status prawny nie jest jeszcze do końca ustalony). Są one jednak przykładem 

wskazującym, że szansę na osiągnięcie dobrych warunków działania i roz

woju mają biblioteki o wyższym stopniu organizacji, zapewniające 

czytelnikowi kompletną obsługę, dostarczające maksimum potrzebnej 

informacji w krótkim czasie, przy pomocy wyspecjalizowanej kadry 

bibliotekarzy. Wzrastającym wymaganiom czytelników małe biblioteki 

chociażby ze względów ekonomicznych nie są w stanie podołać. 

Najbliższe łata zadecydują o tym, która z wymienionych opcji zwycięży. 

Póki co, niektóre biblioteki już przygotowywują się do nadchodzących 

zmian. Przemiany w dziedzinie komputeryzacji zainicjowane przez 

Bibliotekę Główną dotarły także do bibliotek instytutowych. Biblioteka 

Główna poprzez swoich pracowników prowadzi szkolenia, dla zaintere

sowanych bibliotekarzy instytutowych. Prowadzone są one w oparciu 

o pakiet Mikro-CDS/ISIS i LECH BMS. Można mieć nadzieję, że zgodnie 

z opracowanym w Bibliotece Głównej planem w przyszłości biblioteki 

zakładowe zostaną włączone do komputerowej sieci bibliotecznej PL. 

W omawianym etapie, zwłaszcza na początku łat 90, oprócz prowadzonej 

rutynowej działalności bibliotecznej przez SSBZ (przedstawionej szerzej 

przy omawianiu okresów kształtowania się sieci uczelnianej) wspomnieć 

należy o pogłębiającej się współpracy pomiędzy SSBZ a bibliotekami 

zakładowymi. 

Duże znaczenie dla dobrych kontaktów miały liczne spotkania 

informacyjne i szkoleniowe organizowane przez SSBZ. Takie spotkania 

grupowe i indywidualne oprócz zadań kształcących (m.in. omawianie 

artykułów z prasy fachowej, nowych aktów prawnych) miały na celu 

poznawanie działalności poszczególnych bibliotek a także poszerzenie 

kontaktów osobistych. Niestety, kolejne zmiany w strukturze Biblioteki 
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Głównej i sieci częściowo ograniczyły wz.ajemne kontakty. W 1994 roku 

z połączenia Samodzielnej Sekcji Bibliotek Zakładowych i Samodzielnej 

Sekcji Kontroli Księgozbioru powstał Oddział Kontroli Księgozbioru 

i Doradztwa, który (personalnie zmniejszony o 1 etat) połączył z.adania obu 

sekcji. W pracy Oddziału przeważa obecnie działalność związana z prze

prowadz.aniem skontrum i selekcji księgozbiorów w Bibliotece Głównej i jej 

filiach. Opiekę nad bibliotekami z.akładowymi z.awężono z konieczności do 

funkcji doradczych. 

Mimo licznych przeciwności losu, w sieci bibliotecznej naszej uczelni 

daje się z.aobserwować dążenie do dokonywania zmian, w doskonaleniu 

struktury organiz.acyjnej, w podnoszeniu kwalifikacji bibliotekarzy, 

w dbaniu o warunki lokalowe, w doborze jakości i ilości zbiorów a także ich 

udostępnianiu. Obecnie w uczelni funkcjonują: jedna Biblioteka Główna 

z 5 bibliotekami filialnymi, 19 bibliotek instytutowych, 8 katedrowych, 

1 z.akładowa i 2 biblioteki studium. Dotychcz.asowe ich losy kształtowały 

się zgodnie z przeobrażeniami w uczelni, a także w kraju. Kolejne prze

miany sterować będą rozwojem sieci bibliotecznej także w przyszłości . 
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Academic Library network at the Technical University of Łódź 
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Summ ary 

This paper describes in a historical way a structure of the academic 
library network at the Technical University of Łódź in years 1945-1995. 
Three periods characteristic of its development have been defined. 
Components essential for the functioning of the library have been highlighted, 
such as: library premises, staff, acquisition, bibliographic description, lending 
and infonnation activities. Positive and negative factors affecting the library 
work have been presented. 
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