Udział Biblioteki Budownictwa i Architektury im. Jerzego Samujłły Politechniki
Łódzkiej w budowaniu usług dziedzinowych
Biblioteka Budownictwa i Architektury zaczęła funkcjonować w 1970 roku, jako
Biblioteka Wydziału Budownictwa Lądowego. Podlegała ona wydziałowi. Obecnie istnieje w
strukturze organizacyjnej Biblioteki Politechniki Łódzkiej i jest jedną z jej pięciu bibliotek
filialnych, działających przy wydziałach uczelni. Mieści się na parterze gmachu Wydziału
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Składa się z czytelni książek i czytelni
czasopism.
Wszystkie tytuły książek gromadzimy w jednym egzemplarzu. W czytelni, książki w
ilości 7 650 wol., są ustawione w wolnym dostępie, zgodnie z podziałem UKD. Biblioteka nie
prowadzi wypożyczeń długoterminowych. Maksymalnie można wypożyczyć 3 wol. w ciągu
dnia na 3 godziny, (np. na zajęcia, co chętnie wykorzystują studenci i pracownicy, czemu
sprzyja bezpośrednie sąsiedztwo biblioteki i pomieszczeń wykładowych). Wypożyczeń na noc
lub na weekend można dokonać na godzinę przed zamknięciem biblioteki. Czytelnia posiada
21 miejsc do pracy dla czytelników. Zapewniamy dostęp do internetu, baz i serwisów książek
oraz czasopism pełnotekstowych, skanerów w formacie A3 i A4. Oferujemy studentom
narzędzia do projektowania, dla branży architektonicznej (SketchUp, AutoCAD).
W czytelni czasopism obowiązuje również wolny dostęp, a czasopisma są ustawione
w układzie alfabetycznym i można z nich korzystać wyłącznie na miejscu. Czytelnicy mają tu
dostęp do skanera w formacie A3, drukarki A4, oraz do drukarki 3D na warunkach określonych
w odrębnym regulaminie. Podobnie jak w czytelni książek, istnieje dostęp do specjalistycznego
oprogramowania: SketchUp.
Bibliotekarze w Bibliotece Budownictwa i Architektury nie są zatrudnieni na
stanowiskach bibliotekarzy dziedzinowych, ale ich zadania koncentrują się głównie na tym,
aby być pracownikami samodzielnym i zorientowanymi w tematyce, ponieważ mimo
istniejących ułatwień i narzędzi, czytelnicy ciągle potrzebują pomocy w dotarciu do konkretnej
wiedzy. Żeby sprawnie, szybko i wyczerpująco odpowiedzieć na pytania stawiane przez
użytkownika, który oczekuje, że odnajdzie w bibliotekarzu partnera do rozmowy, nieustannie
musimy poszerzać wiedzę o nowych kierunkach, pojęciach i zagadnieniach z zakresu
budownictwa i architektury. Usatysfakcjonowany czytelnik chętnie wraca do biblioteki, która
służy pomocą.
Pracownicy biblioteki wydziałowej, są dobrze zorientowani w nowych technikach
wyszukiwania wiedzy. Mają do dyspozycji wielodziedzinowe i specjalistyczne elektroniczne
bazy danych np. Access Engineering, czy ASCE, Building Types, Detail Inspiration.

Korzystając z nich, mogą udzielać kompetentnej informacji z zakresu tematyki związanej z
kierunkami powadzonymi na wydziale BAiIŚ.
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prenumerowanych czasopism z wielu powodów:


biorą udział w rejestracji dorobku naukowego pracowników wydziału poprzez
sporządzanie rekordów analitycznych



budują lokalną bazę haseł wraz z informacją bibliograficzną artykułu i sygnaturą
czasopisma



odnajdują w nich często recenzje wartościowych wydawnictw, co pomaga w wyborze
literatury do zakupu



zapoznają się z aktualnymi trendami, technologiami, zagadnieniami z zakresu
budownictwa, architektury i inżynierii środowiska.
Naszych pracowników cechuje doświadczenie i wieloletni staż pracy w bibliotece

wydziałowej. Troje bibliotekarzy jest kustoszami, pozostałe dwie osoby to starsi bibliotekarze.
Jedna z osób studiowała na ASP i cechuje ją znajomość zagadnień z historii sztuki i
architektury, tak ważnych dla architektów.
Biblioteka Budownictwa i Architektury PŁ jest biblioteką dziedzinową ze względu na
charakter zgromadzonych zbiorów. Są one wysoko specjalistyczne i dotyczą określonych
działów budownictwa oraz architektury, np. socjologia miasta, rewitalizacja, architekci (z
podziałem na polskich i zagranicznych), czy projektowanie budynków pod kątem ich
użytkowania: biura, biblioteki, kościoły, budynki do celów oświaty, kultury, czy widowiskowe,
hale sportowe.
W bibliotece wydziałowej szczególna rolę odgrywa polityka gromadzenia zbiorów.
Istotne są kompetencje bibliotekarzy, a co za tym idzie, jak już wspomniano, dogłębna
znajomość przedmiotu. W bibliotece wydziałowej podejmujemy decyzje o wyborze literatury.
Gromadzenie zbiorów zaczynamy od wytypowania publikacji do zakupu. Bierzemy pod uwagę
przede wszystkim przydatność i zainteresowanie daną publikacją oraz najnowsze trendy w
projektowaniu lub technologii budownictwa i architektury. Korzystamy z ofert wydawnictw i
portali księgarskich, udostępniających literaturę dziedzinową, np. takich jak: Karakter, Księży
Młyn, Bęc Zmiana, specjalizujących się w architekturze, sztuce, budownictwie. Uwzględniamy
zamówienia i zapotrzebowania zgłaszane bezpośrednio bibliotekarzom lub poprzez
uczelnianą platformę internetową, w zakładce „Propozycja zakupu książek do biblioteki”.
Współpracujemy z firmą księgarską, która oferuje obcojęzyczne, specjalistyczne wydawnictwa
z zakresu budownictwa i architektury. W trosce o dobry poziom gromadzonej literatury,
prosimy pracowników o doradztwo w jej wyborze. Ostatnio w ramach współpracy otrzymaliśmy
w darze za pośrednictwem pracownika wydziału, zbiór cennych merytorycznie wydawnictw.
Władze wydziału partycypują w kosztach zakupu czasopism.

Specyfika miasta i regionu Łodzi, jego architektura, dziedzictwo kulturowe, urbanistyka,
determinuje gromadzenie wydawnictw z tego zakresu. Zakupy publikacji są uwarunkowane
również tym, że Politechnika Łódzka wraz z Uniwersytetem Łódzkim stworzyła nowy kierunek
międzyuczelniany - Rewitalizacja Miast, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru
przemysłowej Łodzi.
Z posiadanych przez nas zbiorów korzystają studenci studiów międzynarodowych,
zgłębiających wiedzę w Centrum Kształcenia Międzynarodowego – IFE, na kierunku
Architecture Engineering oraz w Kolegium Gospodarki Przestrzennej. Naszymi czytelnikami
są też przedstawiciele środowiska zawodowego architektów i inżynierów budownictwa z
regionu.
Współpraca biblioteki z wydziałem, nie polega tylko na gromadzeniu zbiorów, ale i na
udostępnianiu narzędzi do projektowania architektonicznego, o czym była mowa na wstępie.
Wiąże się też z zapoznawaniem pracowników i studentów z nowościami wydawniczymi,
których skany okładek oraz opisy bibliograficzne są publikowane na stronie internetowej
Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Kierownik naszej biblioteki uczestniczy w posiedzeniach rady
wydziału, zapoznając pracowników ze wszelkimi nowościami dotyczącymi biblioteki.
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zgromadzonego księgozbioru i pośrednio uczestnictwo w procesie dydaktycznym, można
dojść do konkluzji, że biblioteka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
jest biblioteką dziedzinową, a pracownicy biblioteki są nieformalnie bibliotekarzami
dziedzinowymi. Ta obustronna zależność skazuje, w pozytywnym tego słowa znaczeniu,
bibliotekarza na dziedzinowość, a biblioteczne usługi klasyfikuje jako dziedzinowe.
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