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Już z samych słów kluczowych, ułożonych w modną 
„chmurę” (cloud), wynika, że oprócz świadczenia pod-
stawowych, tradycyjnych usług, Biblioteka PŁ działa 
w wielu innych, różnorodnych obszarach 

Dydaktyka
Profesjonalnie włączamy się w działalność dydak-

tyczną Politechniki Łódzkiej. Część bibliotekarzy posia-
da uprawnienia nauczycieli akademickich. Prowadzimy 
zajęcia kształtujące umiejętności korzystania z biblio-
teki, e-zasobów, programów. Zapewniamy m.in.:
n szkolenia tradycyjne dla studentów, doktorantów, 

pracowników w formie wykładów, warsztatów, ćwi-
czeń,

n kursy e-learningowe dla studentów, 
n realizację przedmiotów ujętych w programie kształ-

cenia (bibliografia), na razie tylko na niektórych wy-
działach, 

n wycieczki i prelekcje/pokazy dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych oraz zagranicznych studentów 
i gości naszej Uczelni,

n szkolenia indywidualne.

Wystawy
Organizujemy wystawy literatury naukowej i …

sztuki. Dotychczas odbyło się ponad 70 wystaw książek 
różnych wydawców i ponad 30 wystaw sztuki w gale-
rii Biblio-Art, podczas których eksponowaliśmy dzieła 
pracowników i studentów PŁ.  

Biblioteka PŁ po inżyniersku
– w punktach

Informacja

Udzielamy na bieżąco pomocy wszystkim zaintere-
sowanym w zakresie:
n wyszukiwania literatury niezbędnej w procesie na-

uczania i uczenia się,
n wyszukiwania materiałów do pracy naukowej, dy-

plomowej, licencjackiej, inżynierskiej oraz referatów 
i innych prac związanych z działalnością naukowo-
-badawczą.
Z pytaniami można się zwracać osobiście, telefo-

nicznie bądź e-mailem.

Działalność dokumentacyjna
Rejestrujemy publikacje pracowników PŁ i na tej 

podstawie wykonujemy analizy bibliometryczne:
n tworzymy „Bibliografię dorobku piśmienniczego 

pracowników PŁ”, wprowadzając do elektronicznej 
bazy BIBLIO opisy publikacji,

n wykonujemy analizy cytowań dla pracowników 
i jednostek organizacyjnych PŁ.

Promocja
Promujemy Bibliotekę jako nowoczesne centrum 

informacji:
n przygotowujemy materiały reklamowe o naszych 

zbiorach i usługach,
n przygotowujemy prezentacje i wystąpienia o biblio-

tece na konferencje, seminaria, festiwale. 
Promujemy Uczelnię:
n uczestnicząc w Drzwiach Otwartych PŁ, Targach 

Edukacyjnych PŁ, Łódzkich Targach Edukacyjnych,
n włączamy się w inne akcje promocyjne przygoto-

wywane przez Dział Promocji PŁ.

Co jeszcze robimy dla Uczelni?
Poza podstawową działalnością w Bibliotece działa:

n Uczelniany Punkt Personalizacji, w którym przygoto-
wywane są Elektroniczne Legitymacje Studenckie,

n Biuro Obsługi Klienta Centrum WIKAMP (Wirtualny 
Kampus) odpowiedzialne za wdrażanie i szkolenia 
w zakresie obsługi elektronicznej platformy edu-
kacyjnej oraz wydawanie studentom PŁ haseł do 
WebDziekanatów, poczty elektronicznej i platformy 
WIKAMP,

Projekt Małgorzaty 
Filipczak wykonany 
w programie Wordle
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Wśród wielu gości, obok wojewo-
dy łódzkiego Jolanty Chełmińskiej 
był rektor PŁ prof. Stanisław Bielecki, 
który wyjątkowo ceni sobie coraz 
liczniejsze osiągnięcia absolwentów 
naszej uczelni. Hala o wymiarach 
42 x 24 m wraz z nowoczesnym 
zapleczem, o łącznej kubaturze ok. 
11 tys. m3, przystosowana jest do 
gier zespołowych, a także do tenisa. 
Oczywiście przewidziana jest do 
wszystkich możliwych rodzajów 
gimnastyki sportowej. Obiektu ta-
kiego pozazdrościłaby Moszczenicy 
niejedna gmina w Polsce, a może 
i uczelnia. Ceremonia otwarcia była 
imponująca i zrobiła na mnie wraże-
nie głównie z powodu ogromnego 

  c.d. na str. 62

Wnętrze hali 
w Moszczenicy

Chyba żaden z inżynierów nie zostawia po sobie tak trwałych śladów na ziemi, 
jak projektant obiektów budowlanych. 3 września 2012 r. miałem okazję uczest-
niczyć w otwarciu wspaniałego obiektu sportowego w Moszczenicy, w naszym 
województwie. Powstała tam wielofunkcyjna, gminno-szkolna hala sportowa 
wybudowana za około 9 mln. zł ze środków własnych gminy oraz środków uzy-
skanych z Unii Europejskiej. Halę zaprojektował zespół inżynierów – absolwen-
tów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki 
Łódzkiej pod kierunkiem dr. inż. Jana Jakubowskiego. 

Ślady na Ziemi

n Biblioteka Cyfrowa PŁ eBiPoL, najstarsza (istniejąca 
od 2005 r.), biblioteka cyfrowa w regionie łódzkim, 
która w ramach współpracy Łódzkiej Akademickiej 
Sieci Bibliotecznej stała się od lutego 2012 r. jedną 
z kolekcji Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej 
CYBRA.

Dla kogo pracujemy?
Przede wszystkim dla pracowników, studentów 

i doktorantów PŁ, ale naszymi czytelnikami są także:
n pracownicy naukowi innych uczelni oraz instytu-

tów naukowo-badawczych,
n studenci innych uczelni,
n osoby spoza PŁ zainteresowane zbiorami drukowa-

nymi i elektronicznymi Biblioteki,
n uczniowie ze wszystkich typów szkół, w wieku 

od lat 7 do 20, wielu spośród nich zostaje naszy-
mi studentami, często to ich pierwsze spotkanie 
z Politechniką. Drugim bywają „Drzwi Otwarte PŁ”.
Korzystanie z biblioteki powinniśmy traktować 

nie tylko jako naukowy obowiązek, ale jako przywilej 
i korzyść, o czym prosimy przekonać się osobiście, na 
miejscu. Zapraszamy wszystkich Użytkowników!

n Małgorzata Filipczak
Biblioteka PŁ

PS. Czasem zapewniamy także zabawę! Warto za-
poznać się z platformą SciVerse, która oferuje wiele 
bezpłatnych aplikacji, a między innymi bezpłatny pro-
gramik Wordle (http://www.wordle.net) w wersji do 
tworzenia plakatu z chmurą wyrazów z własnego arty-
kułu. Może przyda się na sesję posterową?


