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Normalizacja od dawna jest istotnym narzędziem 
standaryzacji wykorzystywanej w rozwiązaniach tech-
niczno-technologicznych. Ma również wpływ na inne 
sfery naszego życia. Obejmuje swym zasięgiem zagad-
nienia związane z: zarządzaniem (w tym zarządzanie 
jakością), żywnością, środowiskiem, bezpieczeństwem, 
czy odpowiedzialnością społeczną. Normalizacja przy-
czynia się do wzrostu produktywności i ułatwia wymianę 
handlową.

Biblioteka Politechniki Łódzkiej gromadzi i udostęp-
nia normy i literaturę normalizacyjną, a także udziela 
podstawowych informacji dotyczących aktualności 
i aktualizacji polskich norm, pomaga w wyszukiwaniu 
norm na określony temat, bądź zagadnienie.

Obecnie w zbiorach Biblioteki PŁ znajdują się:
n	 aktualnie obowiązujące polskie normy wraz ze zmia-

nami i poprawkami,
n	 normy ISO w języku angielskim, włączone do katalo-

gu polskich norm (zbiór niepełny),
n	 normy branżowe (zbiór niepełny), 
n	 archiwalne polskie normy (zbiór niepełny),
n	 czasopisma z zakresu normalizacji.

Gdzie i jak korzystać z norm? 

Zbiór norm znajduje się na III piętrze w czytelni Biblio-
teki PŁ. Normy udostępniane są bezpłatnie wszystkim 
użytkownikom, również tym spoza Politechniki Łódzkiej. 
Można z nich korzystać wyłącznie na miejscu. 

Jak szukać norm?

Normy podaje dyżurujący bibliotekarz, który pomaga 
również w odnalezieniu odpowiedniego dokumentu. 
Nie trzeba znać numeru potrzebnej normy – niezastąpio-
ną pomoc w poszukiwaniach stanowi katalog znajdują-
cy się na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
(http://www.pkn.pl/).

Oprócz prostego narzędzia służącego do wyszuki-
wania norm po ich numerze, można wybrać zakładkę 
wyszukiwania zaawansowanego, które umożliwia 
zbudowanie zapytania według różnych kryteriów np.
1. W polu „tytuł” można wpisać pojedyncze słowo z po-

szukiwanego przez nas tytułu normy. 

2. W polu „ICS” możemy, korzystając z indeksu, wybrać 
dziedzinę, której ma dotyczyć akt normatywny.

Jak zamówić normy? 

Do niedawna Biblioteka PŁ gromadziła wyłącznie 
normy w języku polskim. Od roku 2014 ze względu na 
zmniejszającą się liczbę tłumaczeń, podjęto decyzję 
o zakupie na życzenie czytelnika także norm w języku
angielskim. Jeżeli norma, z której chcieliby Państwo 
skorzystać jest normą europejską, mającą status normy 
polskiej, to znaczy jest zatwierdzona przez Polski Komi-
tet Normalizacyjny, ale występuje w języku angielskim, 
możemy ją dla Państwa zamówić. 

Zamówienia na zakup norm do zbiorów Biblioteki 
PŁ mogą składać pracownicy, doktoranci oraz studenci 
Politechniki Łódzkiej osobiście lub mailem na adres: 
oou@lib.p.lodz.pl. z własnego służbowego adresu (po-
litechnicznego) poczty elektronicznej. 

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów w wygodnych 
przestrzeniach czytelni, gdzie komputery z dostępem do 
Internetu są do dyspozycji użytkowników: pracowników, 
doktorantów i studentów Politechniki Łódzkiej. 

Oferujemy także bezprzewodowy Internet za pośred-
nictwem europejskiej uczelnianej sieci EDUROAM, kom-
fortowe pomieszczenia do indywidualnej i grupowej 
nauki, możliwość skorzystania ze skanera i kserografu.
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Biblioteka, a szczególnie biblioteka uczelni technicznej, to nie tylko książki 
i czasopisma, ale także zbiory specjalne, a wśród nich normy i opisy paten-
towe.
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