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Przedmowa

Dynamika systematycznego wzrostu. Nowoczesna przestrzeń intelek-
tu. Labirynt znaków. To tylko kilka haseł, które przychodzą na myśl, 

kiedy wywołać nazwę Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Uniwersytet 
Łódzki rozwijał się dynamicznie, był tygrysem środkowej Polski powo-
jennej, a wraz z nim rosła Biblioteka. 70 lat w historii to niewiele, 70 lat 
w historii życia pokolenia, to życie po prostu. Łódź przed dwoma wie-
kami także powstawała z tradycji niejednorodnych, podobnie powstawał 
– jako mozaika różnych tradycji intelektualnych – Uniwersytet Łódzki. 
Ta mozaika różnych tradycji (m.in. lwowsko-warszawskich), ten labirynt 
znaków, to jedna z najnowocześniejszych bibliotek w powojennej Polsce 
– ta przestrzeń posiada w sobie moc i magię: moc olbrzymich mas wiedzy, 
zarówno tych drukowanych jak i elektronicznych oraz magię zaangażo-
wanych w swoją pracę ludzi. Ludzi z pasją. Bo to pasje tworzą biblioteki. 
„Sto lat, Sto lat!” BUŁo…

Profesor zwyczajny dr hab. Jarosław Płuciennik
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