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Maria Konopacka*

Jerzy Andrzejewski

Doktor nauk humanistycznych, starszy kustosz dyplomowany, wice-
dyrektor BUŁ w latach 1984–1987 i 2000–2008. Bibliotekarz, bibliote-

koznawca, bibliofil, bibliograf, księgoznawca.
Urodził się 25 grudnia 1944 r. w Mianowie koło Łodzi, zmarł 11 lipca 

2008 r. w Łodzi.
Całe życie zawodowe, od 1966 r., związał z Biblioteką Uniwersytetu Łódz-

kiego. Początkowo pracował w Oddziale Opracowania Zbiorów, następnie 
w Oddziale Zbiorów Specjalnych, którego kierownikiem został w roku 1984. 
W latach 1984–1987 i 2000–2008 pełnił funkcję wicedyrektora Biblioteki UŁ.

W 1975 r. ukończył studia bibliotekoznawcze, a w roku 1985 uzyskał 
tytuł doktora nauk humanistycznych specjalizacji bibliotekoznawczej.

Był cenionym dydaktykiem w Instytucie Kształcenia Nauczycieli, 
w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Łódzkiego, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Pracował 
w Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych przy Mini-
sterstwie Edukacji Narodowej.

Dr J. Andrzejewski należał do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
był członkiem jury Nagrody Naukowej im. A. Łysakowskiego, Komi-
sji Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych. Od 1971 r. aktywnie 
uczestniczył w Łódzkim Towarzystwie Przyjaciół Książki, m.in. opraco-
wał projekt Bibliofilska mapa Łodzi. Był członkiem Związku Nauczycielstwa 
Polskiego i Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego.

Dr Andrzejewski brał udział w krajowych i zagranicznych organiza-
cjach naukowych i społecznych, np. w Radzie Naukowej Muzeum Papier-
nictwa w Dusznikach Zdroju, w Radzie Muzeum Książki Artystycznej 
w Łodzi, w Komisji Wydawniczej przy Prezydencie m. Łodzi, w Ogólno-
polskiej Radzie dla Ratowania Zbiorów Bibliotecznych.

* Mgr Maria Konopacka, pracownik Oddziału Zbiorów Specjalnych BUŁ w latach  
1983–2011.
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Biogramy dyrektorów i wybranych wicedyrektorów

Należał do Rady Bibliotecznej UŁ i do Senackiej Komisji ds. Kadro-
wych i Komisji Archiwalnej.

Był specjalistą w dziedzinie książki zabytkowej, ekspertem Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie księgozbiorów histo-
rycznych i przemieszczonych (m.in. w sprawie „Berlinek”). Wydał ponad 
270 publikacji z zakresu księgoznawstwa, bibliografii, czytelnictwa, bio-
grafistyki, edytorstwa. Autor wielu referatów nt. ochrony zbiorów i trwa-
łego papieru oraz biogramów w Słowniku pracowników książki polskiej i En-
cyklopedii książki polskiej.

Dr J. Andrzejewski redagował czasopismo „Fiszka” wydawane przez 
SBP, współredagował „Folia Librorum”, zeszyty naukowe UŁ.

Swoją wiedzę wykorzystywał w pracach związanych z konserwa-
cją książki. Czynił starania, by w BUŁ powstała pracownia konserwacji 
zbiorów. Zamysł ten został zrealizowany w nowym budynku Biblioteki 
w 2006 r.

Specjalizował się w budownictwie bibliotecznym; był autorem trzech 
planów rozbudowy BUŁ – ostatni zrealizowany w 2006 r. Brał udział 
w konkursach na projekty budowy innych bibliotek, np. Biblioteki Papie-
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Dr J. Andrzejewski interesował się historią i współczesnością Łodzi. 
Owoc tych zainteresowań to liczne artykuły i aktywne uczestnictwo w ży-
ciu kulturalnym miasta.

Za swą pracę naukową, zawodową i społeczną dr J. Andrzejewski 
został wielokrotnie nagrodzony i odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi 
(1987), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1996 r.), Medalem Uniwer-
sytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce (1998 r.), Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002) oraz Nagrodami Rektora UŁ 
(2003, 2007).
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