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Zapewne nie wszyscy wiedzą, że 
w Bibliotece Politechniki Łódzkiej 
funkcjonuje Biblioteka Beletrystycz-
na, której początki sięgają 1953 r. Po-
wołano ją z inicjatywy ZNP PŁ jako 
niezależną jednostkę przeznaczoną 
dla pracowników uczelni. Od tego 
czasu zbiory biblioteki systematycz-
nie gromadzono i aktualizowano,  
a od października 1974 r. jednostkę 
tę włączono w struktury wtedy jesz-
cze Biblioteki Głównej PŁ.

Obecnie, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom czytelników „bele-
trystycznej”, dokonano istotnych 
zmian w organizacji biblioteki, które 
ułatwią korzystanie z księgozbioru. 
Zastosowano układ zbiorów we-
dług UKD (Uniwersalna Klasyfikacja 
Dziesiętna – rzeczowy system klasy-
fikacji piśmiennictwa). Całą kolekcję 
biblioteki podzielono na literaturę 
piękną oraz popularnonaukową. 

Przy okazji tych działań usunię-
to woluminy zniszczone, zaczytane 
i zdekompletowane. Księgozbiór 
biblioteki odświeżono i uporząd-
kowano, a wprowadzone zmiany 
ułatwią czytelnikowi dotarcie nie 
tylko do interesującego go wolu-
minu, ale również do całego działu 
książek zbliżonych tematycznie. 
Czytelnik poszukujący powieści 
Agaty Christie trafi do działu „po-
wieść kryminalna”, gdzie znajdzie 
książki nie tylko tej autorki, ale 
także inne kryminały – chociażby 
Aleksandry Marininy – w ostatnich 
latach bardzo popularnej rosyjskiej 
pisarki tego typu literatury.

Wydzielono także regał z no-
wościami, na którym umieszczono 
książki ostatnio zakupione do bi-
blioteki.

O zbiorach znajdujących się w Bi-
bliotece Beletrystycznej informuje 
katalog elektroniczny dostępny na 
stronie internetowej Biblioteki PŁ. 
Takie rozwiązanie umożliwia szyb-
kie wyszukanie pozycji interesują-
cych czytelnika (za pomocą indeksu 
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Poezja i dramat 
autorskiego, bądź tytułowego) oraz 
informuje, czy dana książka znaj-
duje się na półce w bibliotece, czy 
aktualnie jest wypożyczona. Jeszcze 
nie wszystkie książki znajdujące się 
w bibliotece zostały wprowadzone 
do systemu bibliotecznego „Hori-
zon”, jednak szacuje się, iż do końca 
2010 roku także ta część księgozbio-
ru zostanie opracowana i włączona 
do katalogu komputerowego.

Obecnie zbiory biblioteki liczą 
11 tys. woluminów. Przy wyborze 
nowości bibliotekarze chętnie opie-
rają się na opiniach czytelników, któ-
rzy swoje propozycje zakupu mogą 
przysyłać na adres mailowy bibliote-
ki (beletr@bg.p.lodz.pl) lub zostawiać 
sugestie bezpośrednio w bibliotece.

Do korzystania z Biblioteki Bele-
trystycznej zapraszam wszystkich 
obecnych i emerytowanych pra-
cowników Politechniki Łódzkiej. 
Biblioteka mieści się w gmachu 
Biblioteki Głównej i jest czynna  
w poniedziałki, środy i piątki w go-
dzinach 12.00-15.00. 

W bloku literatury pięknej wyod-
rębnione są działy: poezja, dramat, 
powieść psychologiczna, powieść 
społeczno-obyczajowa (z podziałem 
na literaturę polską i obcą), powieść 
fantastyczna, powieść kryminalna, 
sensacje, powieść historyczna i wo-
jenna, powieść grozy, książki dla dzie-
ci i młodzieży, literatura kobieca, lite-
ratura w języku angielskim, felietony, 
reportaże, eseje, listy oraz powieści 
filozoficzne, religijne, biograficzne, 
przygodowe i humorystyczne.

Blok literatury popularnonauko-
wej ma działy: cywilizacje, kultura, fi-
lozofia, psychologia, religia, teologia, 
nauki społeczne, prawo, administra-
cja, etnologia, etnografia, matematy-
ka i nauki przyrodnicze, medycyna, 
sztuka, rozrywka, sport, językoznaw-
stwo, historia literatury, archeologia, 
geografia, historia, biografie.
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Jego premiera odbyła się 
20 marca 2010 r. w Sali Widowi-
skowej PŁ. Spektakl jest adaptacją 
książek Lawisa Carrolla „Przygo-
dy Alicji w Krainie Czarów” oraz  
„O tym, co Alicja odkryła po drugiej 
stronie lustra” w przekładzie Ma-
cieja Słomczyńskiego. Twórcą tej 
adaptacji, znacznie odbiegającej 
od pierwowzoru literackiego, jest 
Daria Kopiec, reżyser i dyrektor te-
atru.

W spektaklu pokazane są dwa 
światy głównej bohaterki – mówi 
Daria Kopiec. – Świat rzeczywisty 
Alicji oraz świat jej wyobraźni. Świat 
rzeczywisty ukazuje jej skompliko-
waną relację z rodzicami. W nim 
Alicja czuje się samotna. Za pomocą 
tajemniczych słów wiersza „Dżab-
bersmok” przedostaje się do ma-
gicznego świata, w którym spotyka 
osobliwe postaci. Świat wyobraźni  
z początku jest dla niej samej niezro-
zumiały i tajemniczy. Alicja ucieka  
w świat marzeń od kłócących się 
rodziców, którzy komunikują się ze 
swoją córką za pomocą morałów, 
nakazów i zakazów. W świecie fan-
tazji dziewczynka czuje się bezpiecz-
nie. Obserwujemy jak Alicja z dziecka 
zmienia się w młodą kobietę. Świat 

„Teatr Nieobliczalny” Politechniki Łódz-
kiej przygotował spektakl
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