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Długi tytuł prezentacji 
w dwóch wierszach

Krótkie wprowadzenie do prezentacji. Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum, ale większość 

zmieni się pod wpływem przypadkowych słów Wielu projektantów używa Lorem Ipsum jako domyślnego 

modelu tekstu. 
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Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego powstała w 1945 r., wraz 
z Uniwersytetem Łódzkim. Jest biblioteką naukową, pełni także 
rolę biblioteki publicznej. Udostępnia książki i czasopisma w wersji 
drukowanej i elektronicznej oraz zbiory specjalne. Sieć biblioteczna 
Uniwersytetu Łódzkiego to Biblioteka Główna (BUŁ) i biblioteki 
wydziałowe. Ich zbiory liczą w sumie ok. 3,4 mln. woluminów. 

BUŁ posiada księgozbiór uniwersalny, uwzględniający dziedziny 
wiedzy reprezentowane na Uniwersytecie Łódzkim - nauki 
humanistyczne, historyczne, ekonomiczne, społeczne, 
matematyczno-przyrodnicze, prawne.

W trakcie roku akademickiego BUŁ jest czynna 
od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
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Znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do BUŁ.
Dyżurują tam pracownicy Oddziału Informacji Naukowej
i Analiz Bibliometrycznych, którzy odpowiedzą na pytania 
dotyczące:

- funkcjonowania Biblioteki,
- wyszukiwania książek i czasopism, drukowanych 

oraz elektronicznych,
- innych usług BUŁ.

Tutaj dostępna jest usługa drukowania z pendrive’ów 
i terminali komputerowych.

INFORMATORIUM
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Znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia 
do BUŁ. Tutaj zapiszesz się do Biblioteki. Do zapisu 
potrzebny jest dowód tożsamości oraz legitymacja 
studencka, która zostanie aktywowana jako karta 
biblioteczna.

W Wypożyczalni realizowane są zamówienia 
(elektronicznie) książek z magazynu do wypożyczeń
do domu oraz ich zwroty.

Książki wypożyczane na zewnątrz można zamówić 
także do książkomatu.

WYPOŻYCZALNIA



Zamówienia na książki można składać z domu, 
za pomocą konta czytelnika w Katalogu Głównym.

Student UŁ może wypożyczyć 10 książek - każdą 
na 2 miesiące. Można przedłużyć termin zwrotu 
trzykrotnie*

- dwukrotnie samodzielnie, logując się na swoje 
konto biblioteczne,
- po raz trzeci, przychodząc z książkami do 
Wypożyczalni.

*pod warunkiem, że książka nie jest 
zarezerwowana

ZASADY WYPOŻYCZEŃ



Książki z magazynu zamawiamy elektronicznie za 
pomocą konta czytelnika w Katalogu Głównym:

- „zbiory do wypożyczeń (księgozbiór 
magazynowy) zamawiamy do Wypożyczalni,

- „zbiory do korzystania na miejscu (księgozbiór  
magazynowy)” zamawiamy do Czytelni Głównej, 
Czytelni Historycznej lub na 2 piętro wolnego 
dostępu.

ZASADY WYPOŻYCZEŃ



ZASADY WYPOŻYCZEŃ

Książek z wolnego dostępu nie zamawiamy 
elektronicznie! Korzystamy z nich samodzielnie,
biorąc z półki:

- „wolny dostęp zbiory do korzystania na 
miejscu” – egzemplarz z czerwoną etykietą.

- „wolny dostęp zbiory do wypożyczeń” –
egzemplarz z niebieską etykietą.

Książki można wypożyczyć, korzystając z automatu 
do samowypożyczeń – urządzenia znajdują się na 
każdym piętrze w wolnym dostępie.

Po godzinach otwarcia Biblioteki książki 
z wolnego dostępu można zamawiać
do książkomatu!



- w wypożyczalni, przy dowolnym stanowisku,

- do wrzutni, która znajduje się na parterze BUŁ 
przy windach. Można tam oddawać książki 
wyłącznie z wolnego dostępu. Oddając książki, 
należy poczekać, aż urządzenie sczyta 
sygnaturę, wtedy pojawi się zielone światło 
na wyświetlaczu,

- w książkomacie.

ZASADY ZWROTÓW

Książki możemy oddawać:
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Znajduje się w starym gmachu Biblioteki (wejście bliżej 
ul. Narutowicza).

Aby skorzystać z książkomatu, należy zeskanować 
legitymację studencką lub mLegitymację, która została 
wcześniej aktywowana jako karta biblioteczna.

W książkomacie można realizować wypożyczenia 

i zwroty książek.

KSIĄŻKOMAT



v

STRONA INTERNETOWA BIBLIOTEKI 

Tam znajdują się aktualne informacje dotyczące Biblioteki oraz Katalog Główny i Multiwyszukiwarka.

Na stronie znajduje się także dostęp do platformy komunikacyjnej Wirtualny Asystent. 
Z czatu z konsultantem można korzystać w godzinach otwarcia Biblioteki.

https://www.lib.uni.lodz.pl/
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MULTIWYSZUKIWARKA – przeszukuje zasoby 
Biblioteki – zbiory drukowane oraz zbiory 
elektroniczne.

KATALOG GŁÓWNY – przeszukuje wyłącznie zbiory 
drukowane, umożliwia składanie zamówień
i zarządzanie własnym kontem bibliotecznym. 
Jeśli nie znajdziesz w nim książki wydanej przed 
1997 r., szukaj w Cyfrowych Katalogach Kartkowych, 
dostępnych na stronie BUŁ.

WYSZUKIWANIE ZBIORÓW



W nowej części BUŁ książki udostępniane są 
w wolnym dostępie. Są to przede wszystkim zbiory 
wydane po 1997 roku, ułożone dziedzinami 
według Klasyfikacji Biblioteki Kongresu. 

Książki, które w Katalogu Głównym mają sygnaturę 
złożoną z liter i cyfr np.: BF31.C65165 2009E1, 
a w polu „lokalizacja” napis „księgozbiór w wolnym 
dostępie”, znajdują się w strefie wolnego dostępu. 
Pierwsza litera sygnatury kieruje do odpowiedniej 
części wolnego dostępu – jego szczegółowy plan 
znajduje się w infokiosku przy Informatorium oraz 
na każdym z pięter.

WOLNY DOSTĘP



W czytelniach można skorzystać z zasobów 
Biblioteki dostępnych wyłącznie na miejscu:

- książek, 
- czasopism, 
- mikrofilmów, 
- i innych dokumentów.

CZYTELNIA HISTORYCZNA
I CZYTELNIA GŁÓWNA



Zbiory Specjalne to zbiory o szczególnej wartości, 
udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni 
Zbiorów Specjalnych.

Sekcja Starych Druków:
gromadzi publikacje od momentu wynalezienia 
druku do 1800 roku włącznie.
Sekcja Rękopisów:
posiada rękopisy właściwe, tj. spuścizny, 
korespondencję, autografy.
Sekcja Kartografii:
gromadzi atlasy, mapy, plany, przewodniki 
turystyczne najnowsze i z lat ubiegłych, mające 
wartość historyczną.

ZBIORY SPECJALNE



Sekcja Dokumentów Życia Społecznego: 
udostępnia druki ulotne, plakaty, afisze, programy 
imprez kulturalnych, książki telefoniczne, 
kalendarze, broszury okolicznościowe.
Sekcja Ikonografii:
udostępnia wydawnictwa albumowe, teki 
graficzne, katalogi wystaw, przewodniki muzealne, 
grafikę, ekslibrysy, fotografie, pocztówki.
Sekcja Muzykaliów:
posiada księgozbiór muzykologiczny, nuty, płyty 
analogowe i kompaktowe, taśmy magnetofonowe, 
kasety, audiobooki. Sekcja wyposażona jest w 
aparaturę do słuchania i przegrywania utworów.
Sekcja Cymeliów:
posiada zbiory bibliofilskie i polonica zagraniczne.

ZBIORY SPECJALNE C.D.



Czytelnia jest czynna: 

pon., śr., pt. : 10.00-14.00
wt., czw.: 14.00-18.00
w soboty i niedziele jest nieczynna

Na stronie internetowej BUŁ dostępne są
Cyfrowe Katalogi Kartkowe, a w nich m.in.: 
Katalog Ikonografii, Kartografii, Starych Druków 
oraz nut.

CZYTELNIA ZBIORÓW 
SPECJALNYCH



Łódź, dn. 04.01.2017r.

Długi tytuł prezentacji 
w dwóch wierszach

Krótkie wprowadzenie do prezentacji. Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum, ale większość 

zmieni się pod wpływem przypadkowych słów Wielu projektantów używa Lorem Ipsum jako domyślnego 

modelu tekstu. 

Biblioteka American Corner znajduje się 
na drugim piętrze budynku BUŁ. 

Udostępnia książki, gry planszowe i gazety w języku 
angielskim, a także informacje o gospodarce, historii 
i kulturze USA. Kolekcje dostępne w American 
Corner można przeszukiwać w Katalogu Głównym 
(zob. film Katalog Główny). 

Więcej informacji o wydarzeniach i działalności 
Biblioteki AC znajdziecie na jej profilu FB.

AMERICAN CORNER



POKOJE DO PRACY INDYWIDUALNEJ znajdują się 
na drugim piętrze wolnego dostępu. Można je 
rezerwować poprzez konto czytelnika w Katalogu 
Głównym. 

POKÓJ DO NAUKI DLA RODZICA Z DZIECKIEM 
znajduje się w holu na drugim piętrze BUŁ. 
Wyposażony jest w specjalnie przystosowane 
meble, książeczki i zabawki edukacyjne. Posiada 
dwa stanowiska pracy dla opiekunów.

STREFA COWORKINGOWA znajduje się na parterze 
BUŁ po lewej stronie od Wypożyczalni. Jest 
podzielona na strefy do wykładów, nauki i relaksu. 
Jest dostępna dla wszystkich użytkowników 
w godzinach pracy Biblioteki.

PRZESTRZENIE DO NAUKI 
INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ



v

ZASADY PORZĄDKOWE BUŁ

Zanim nas odwiedzicie, koniecznie zapoznajcie się z zasadami korzystania z Biblioteki 
oraz przepisami porządkowymi, które znajdziecie na stronie BUŁ w zakładce Regulamin.

https://www.lib.uni.lodz.pl/fileadmin/user_upload/Jednostki/BU%C5%81/pliki_regulamin/regulamin.pdf


Życzymy efektywnego korzystania 
ze zbiorów oraz przestrzeni BUŁ, 

do zobaczenia! 


