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Tomasz Piestrzyński*

Tomasz Piestrzyński

U rodził się 23 sierpnia 1982 r. w Łodzi. Kustosz dyplomowany, ab-
solwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (2006) oraz 

Studiów Podyplomowych w zakresie Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego (2007).

Początkowo zatrudniony w Oddziale Magazynów i Konserwacji 
Zbiorów (2001), następnie w Oddziale Udostępniania Zbiorów oraz od-
był praktyki w Oddziale Opracowania Zbiorów. Kierownik Samodziel-
nej Sekcji Wolnego Dostępu Biblioteki UŁ (grudzień 2006 – marzec 2008; 
październik 2013 – lipiec 2014). Inspektor w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Łódzkiego (czerwiec – październik 2008). Zastępca dyrek-
tora Biblioteki UŁ (październik 2008 – styczeń 2014). Od stycznia 2014 r. 
Dyrektor Biblioteki UŁ.

Autor lub współautor kilkunastu prac naukowych, popularnonauko-
wych i informacyjnych głównie z zakresu organizacji i zarządzania w bi-
bliotekach oraz budownictwa bibliotecznego. Redaktor wielu dokumen-
tów o znaczeniu praktycznym m.in.: Statutu UŁ, Regulaminu Biblioteki 
UŁ, Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki UŁ. Uczestnik kilku-
dziesięciu konferencji i spotkań naukowych. Członek komitetów orga-
nizacyjnych i rad programowych wielu konferencji i seminariów nauko-
wych. Od 2014 r. członek KDASP oraz Rady Dyrektorów ŁASB, a także 
członek redakcji czasopisma naukowego „Folia Librorum”. Przewodni-
czący lub członek wielu komisji m.in.: Komisji Statutowej i Organizacyjnej 
UŁ, Rady Bibliotecznej UŁ, Komisji ds. Selekcji BUŁ, Komisji ds. starodru-
ków BUŁ. Przedstawiciel Biblioteki UŁ w ogólnopolskich spotkaniach ze-
społu ds. narodowego zasobu bibliotecznego oraz zespołu ds. egzempla-
rza obowiązkowego. Koordynator kilkunastu projektów realizowanych 
w Uniwersytecie Łódzkim.

* Mgr Tomasz Piestrzyński, dyrektor BUŁ od stycznia 2014 r.
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Biogramy dyrektorów i wybranych wicedyrektorów

Wielokrotnie nagradzany przez Rektora UŁ za wzorowe wykonywa-
nie obowiązków służbowych oraz odznaczony medalem (Brązowy Medal 
za Długoletnią Służbę) od Prezydenta RP za wyjątkowo sumienne wyko-
nywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Pań-
stwa.
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