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Nie wszyscy wiedzą, że w Biblio-
tece PŁ od wielu lat działa Koło Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
W grudniu 2011 roku mija 31. rocz-
nica jego działalności. 

Wspomnienie  
o pierwszej  
Przewodniczącej

Z tej okazji chciałabym przy-
bliżyć historię Koła i przypomnieć 
postać założycielki i pierwszej prze-
wodniczącej mgr Stefanii Bluj nazy-
wanej przez wszystkich Danusią. 

Poznałyśmy się w 1980 r. pracu-
jąc w Bibliotece Chemicznej, którą 
kierowała Danusia. Była osobą ser-
deczną i wrażliwą. Wyróżniała się 
wdziękiem i dużą kulturą osobistą. 

Danusia urodziła się 1 września 
1930 roku w Ostrogu (dawne woj. 
wołyńskie). W 1952 r. rozpoczęła 

Istniejące w naszej uczelni organizacje naukowe, związki twórcze i stowarzysze-
nia w oczywisty sposób wzbogacają działalność Politechniki Łódzkiej. 

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
przy Bibliotece PŁ

pracę w Katedrze Chemii Organicz-
nej PŁ, zaocznie ukończyła chemię 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Gdańsku. 

Pracując jako chemik, sprawo-
wała równocześnie opiekę nad 
zbiorami trzech bibliotek zakłado-
wych. Po wielu latach pracy w la-
boratorium, ze względów zdrowot-
nych musiała zmienić zawód. 

W 1975 r. rozpoczęła pracę w Bi-
bliotece Głównej w Oddziale In-
formacji Naukowej, w tym samym 
roku wstąpiła do SBP. W  1977 r. 
przeszła do Biblioteki Chemicz-
nej, rok później została kustoszem 
i  kierowniczką tej biblioteki. Sta-
nowisko starszego kustosza dyplo-
mowanego objęła w 1986 r. W Po-
litechnice Łódzkiej przepracowała 
bez mała 40 lat, w tym 16 lat w bi-
bliotece. 

W 1991 r. przeszła na emeryturę. 
Zmarła 12 marca 1993 r.

Działalność społeczna Danu-
si przypadła na lata 80. Pierwsze 
spotkanie kandydatów i członków 
Koła SBP odbyło się 1 grudnia 
1980 r. w Bibliotece Głównej. Za-
łożenie Koła zostało zatwierdzone 
przez Zarząd Okręgu 30 grudnia. 
Przewodniczącą została Stefania 
Bluj, zastępcą Zofia Kluczkowska, 
skarbnikiem Krystyna Masikowska, 
a kronikarzem Elżbieta Twerjano-
wicz (obecnie Witkowska). Koło 
w pierwotnym składzie liczyło 40 
członków.

Danusia w czasie swojej działal-
ności w latach 1980 -1991 zorga-
nizowała 42 spotkania, na których 
omówiono 61 artykułów przygo-
towanych przez członkinie Koła. 
Zorganizowała 10 wycieczek krajo-
wych. 

Dobrze układała się współpraca 
z Zarządem Okręgu SBP – z Izabe-
lą Nagórską i Andrzejem Kempą, 
którzy chętnie brali udział w na-
szych spotkaniach. Uczestniczyły-
śmy w imprezach organizowanych 
przez Okręg Łódzki SBP. Wszystkie 
działania Koła były rejestrowane 
w Kronice SBP. 

Praca społeczna Danusi została 
dostrzeżona, otrzymała pamiątko-
we medale i odznaczenia. 

Dzisiejsza  
działalność

Zainicjowane przed 30 laty róż-
norodne formy działalności spraw-
dziły się i są kontynuowane przez 
następców.

Obecnie przewodniczącą Koła 
jest mgr Anna Kazan. Teraźniejsza 
działalność stowarzyszenia spro-
wadza się do integracji środowiska 
bibliotekarskiego w obrębie Koła 
(spotkania z byłymi i aktualnymi pra-
cownikami biblioteki) oraz utrzymy-
wania kontaktów z bibliotekami in-
nych sieci w mieście. Organizowane 
każdego roku szkolenia i  wyciecz-
ki poszerzają wiedzę zawodową 
uczestników. Ciekawe rozwiązania 
organizacyjne podpatrzone w  in-
nych bibliotekach naukowych do-
tyczące bibliotekoznawstwa i  księ-
goznawstwa są adaptowane na 
potrzeby naszej biblioteki. Nie bez 
znaczenia są również dobre stosun-
ki koleżeńskie, a  nawet przyjaźnie 
zawiązane wśród stowarzyszonych 
podczas pracy społecznej w Kole. 

n Krystyna Masikowska 

Stefania Bluj 
„Danusia”„
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