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Biblioteka Beletrystyczna cieszy 
się popularnością zwłaszcza wśród 
byłych pracowników PŁ, którzy 
przychodząc do Biblioteki Beletry-
stycznej, przedłużają swój związek 
z Uczelnią. Z jej zasobów często 
korzystają pracownicy, którzy wy-
pożyczają lektury szkolne dla dzieci 
lub chcą zapoznać się z najnowszymi 
pozycjami literatury pięknej.

Kolekcja beletrystyczna

Obecnie kolekcja Biblioteki Bele-
trystycznej, według stanu na koniec 
2013 roku, liczy 11044 pozycje obej-
mujące literaturę piękną klasyczną 
i współczesną oraz literaturę popu-
larnonaukową. Zbiory ułożone są 
działowo, w układzie sygnaturowym 
(w dalszej kolejności, w obrębie dzia-
łu, alfabetycznie według nazwisk), 
zaś każda książka ma na grzbiecie 
naklejkę z numerem działu i nazwi-
skiem autora. 

Literatura piękna obejmuje 23 
działy, wśród których największą 
popularnością cieszą się krymina-
ły (zwłaszcza Jo Nesbo, Henning 
Mankell, Maj Sjöwall, Aleksandra 
Marinina) oraz powieści społecz-
no-obyczajowe (Monika Szwaja, 
Roma Ligocka, Maria Nurowska), 
ale jest tu też spora kolekcja książek 
biograficznych, fantastyki, horrorów 
i romansów. 

Literatura popularnonaukowa 
jest reprezentowana w nieco mniej-

szym zakresie, niemniej spośród 17 
działów można znaleźć interesujące 
książki z zakresu filozofii, nauk spo-
łecznych, religii, sztuki, językoznaw-
stwa, historii czy geografii.

Znalezienie interesującej lektury 
ułatwia wolny dostęp do półek. 
Biblioteka Beletrystyczna posiada 
własny katalog, odrębny od Bibliote-
ki Politechniki Łódzkiej i filii wydzia-
łowych, w którym znaleźć można 
dokładną informację o zbiorach, 
lokalizacji i ich aktualnym statusie. 
Link do katalogu znaleźć można na 
stronie http://bg.p.lodz.pl/katalog.
htm. 

Informacje „organizacyjne” 

Wejście do Biblioteki Beletry-
stycznej znajduje się w części B 
budynku Biblioteki Politechniki 
Łódzkiej, na I piętrze (pokój 121). 
Zajmuje dwa pomieszczenia na 
tyłach przylegającego do Biblioteki 
budynku – dwukondygnacyjnego, 
podpiwniczonego, dawnego maga-
zynu przędzy. 

Filia ta jest czynna w poniedziałki 
w godzinach 12:00-16:00 oraz od 
wtorku do piątku w godzinach od 
12:00 do 15:00. W razie jakichkolwiek 
pytań dotyczących funkcjonowania 
Biblioteki Beletrystycznej zachęca-
my do kontaktu z opiekunem filii 
Henrykiem Krzemieniem: 

tel. 42 631 37 56
lub email bbel@lib.p.lodz.pl. 

Nie samą nauką

Politechnika żyje...
Biblioteka Beletrystyczna ma długą historię. Została zorganizowana już w 1952 
roku przy związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej. W 1975 roku 
włączono ją do struktury Biblioteki Głównej jako specyficzną filię, przeznaczoną 
dla wąskiego kręgu odbiorców – pracowników i emerytów PŁ.

Zapisy i wypożyczenia

W celu zapisania się do biblioteki 
należy okazać dokument identyfiku-
jący użytkownika: obecny pracow-
nik może posłużyć się w tym celu 
kartą biblioteczną wydaną przez 
Bibliotekę PŁ, emeryt natomiast 
przedstawić może świadectwo 
pracy, poświadczające odejście na 
emeryturę z PŁ (otrzyma bezpłatnie 
kartę biblioteczną Biblioteki Bele-
trystycznej). Konto pracownika jest 
ważne w okresie jego zatrudnienia 
w uczelni, natomiast konta emery-
tów są bezterminowe. 

Każdy użytkownik Biblioteki Be-
letrystycznej może wypożyczyć do 
6 książek na okres miesiąca z moż-
liwością jednokrotnego ich prze-
dłużenia – wyjątkiem są sytuacje 
zwiększonego zapotrzebowania 
na wypożyczone książki. W wielu 
aspektach Biblioteka Beletrystyczna 
jest najbardziej elastyczną z jed-
nostek – pracownicy są zachęcani 
do sugerowania zakupu książek, 
które ich zdaniem powinny znaleźć 
się w zasobach Biblioteki Beletry-
stycznej, natomiast w przypadku 
najbardziej „chodliwych” książek 
wprowadzane są zapisy – ostatnio 
wzmożoną popularnością wśród 
czytelników cieszyła się na przykład 
książka Danuty Wałęsy „Marzenia 
i tajemnice”.
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