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Sekcja Ludzie AGH – zawiera noty biograficzne 
osób uczestniczących w tworzeniu uczelni (Komitet 
Organizacyjny), pełniących w niej kierownicze funk-
cje, wykładowców, propagatorów nowych kierun-
ków dydaktycznych, a także tych, które otrzymały 
tytuły doktora honorowego Akademii Górniczo-
-Hutniczej, Konsula Honorowego AGH, Profesora 
Honorowego AGH oraz Zasłużony dla AGH.
Każdy biogram to zestaw informacji o przebiegu 
pracy zawodowej, osiągnięciach naukowych, 
członkostwie w organizacjach naukowych, na-
grodach i odznaczeniach ze wskazaniem źródeł 
dotyczących opisywanej osoby. Przy hasłach 
osobowych znajdują się też linki do „Bibliografii 
publikacji pracowników AGH”.

Na koniec sierpnia 2022 roku podstrona „Biogra-
my” zawierała ponad 1330 not biograficznych.
W sekcji Wydziały i jednostki pozawydziałowe 
AGH – znajdziemy najważniejsze fakty i daty, 
dotyczące jednostek organizacyjnych uczelni, ich 
wewnętrznej struktury z dołączonymi (zeskano-
wanymi) źródłami i innymi dokumentami. 
Z kolei sekcja Dzieje AGH, zawiera między 
innymi: podstrony Dzieje AGH (do II wojny 
światowej), Historia mówiona, Jubileusze AGH, 
Posąg św. Barbary czy Władze AGH. Na podstro-
nie „Historia mówiona” znajdziemy wspomnie-
nia jedenastu profesorów AGH oraz opowieści 
prof. S.W. Alexandrowicza o 25 wybitnych 
uczonych naszej uczelni. Na podstronie „Jubile-
usze AGH” prezentowane są zdjęcia, informacje 
o wydarzeniach, wydawnictwach jubileuszowych 
i wystawach organizowanych między innymi 
w BG AGH (wraz z linkowaniem do wersji elek-
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Biblioteka Główna AGH

Biblioteka szkoły wyższej, oprócz obsługi 
środowiska akademickiego, ma też inne 
zadania, w tym zadania dokumentacyjne. 
Ważną częścią nowoczesnego warsztatu 
informacyjnego jest rejestracja, 
opracowanie i udostępnianie informacji 
biograficznej. W tym zakresie BG AGH 
kilka lat temu podjęła inicjatywę 
utworzenia portalu Historia AGH 
przedstawiającego najważniejsze fakty 
i daty z dziejów uczelni (wydziałów, 
katedr, jednostek pozawydziałowych) 
oraz sylwetki postaci związanych z AGH 
(między innymi rektorów, prorektorów, 
dziekanów, doktorów honoris causa) 
tworzących historię naszej instytucji. 
Z czasem portal wzbogacił się o kolejne 
podstrony i sekcje.
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tronicznych wystaw), czy też unikalne materiały 
związane z Papieżem Janem Pawłem II w kontek-
ście jubileuszy 75 i 80-lecia AGH). 
Interesująca jest też sekcja „składy osobowe 
i prasa AGH” – „Składy Osobowe” to potoczna 
nazwa wydawanego od początku istnienia 
uczelni informatora o różnych nazwach 
własnych, ale zawsze zawierających w swym 
podstawowym zrębie wykaz władz uczelni, 
sprawozdania rektora, obsadę katedr. 
To nieocenione źródło do dziejów AGH 
prezentowane jest w portalu za lata 1919–1956, 
a kolejne roczniki są w opracowaniu. Niestety 
od 2004 roku nie jest już wydawane w formie 
drukowanej, a jedynym źródłem o podobnej 
funkcji, jest stale aktualizowany „SkOs” na 
stronie internetowej uczelni.
W portalu znajdziemy również pełne teksty 
między innymi zeskanowanych czasopism z bo-
gatego zestawu periodyków dla studentów i pra-
cowników wydawanych w uczelni. Wśród nich: 
Nasze Sprawy, Wektor (kontynuacja czasopisma 
Nasze Sprawy), BIS - Biuletyn Informacyjny Stu-
dentów AGH, czy Jednodniówkę AGH, w których 

znajdziemy informacje dotyczące życia uczelni, 
prowadzonych w niej badań, dydaktyki, polityki 
kadrowej itp. 
Portal Historia AGH jest rozwijany, wciąż 
dodawane są nowe biogramy oraz sekcje 
i podstrony dotyczące różnych aspektów historii 
naszej uczelni. W najbliższych planach jest 
rozbudowanie sekcji dotyczącej działalności 
opozycyjnej na terenie AGH w okresie PRL-u, 
będącej pokłosiem wystawy „40-lecie NSZZ 
«Solidarność w AGH»”, która była prezentowana 
w Bibliotece Głównej AGH na przełomie 2020 
i 2021 roku, a do której w związku z pandemią 
dostęp był utrudniony.
Opiekę nad portalem i aktualizacją jego zawar-
tości sprawują pracownicy Oddziału Informacji 
Naukowej Biblioteki Głównej AGH (kontakt:  
oin@bg.agh.edu.pl; tel. 617 32 15, 617 32 43), przy 
wsparciu technicznym Centrum Rozwiązań Infor-
matycznych AGH.

Zapraszamy do korzystania z portalu 
Historia AGH i współpracy w jego 
uzupełnianiu.

fot z lewej: Wektor: dwutygodnik 
AGH 1957 nr 7-8

fot z prawej: Wektor : 
dwutygodnik AGH 1958 nr 17

Czy wiesz, że…
 � Posąg św. Barbary na dachu gmachu głównego AGH jest dru-

gim pomnikiem tej świętej w tym miejscu. Pierwszy umiesz-
czony 24 sierpnia 1939 roku, został usunięty przez hitlerowców 
w styczniu 1940 roku. Obecny, wykonany przez rzeźbiarza Jana 
Sieka, postawiono 29 maja 1999 roku.

 � W 1939 roku gmach Akademii Górniczej został zarekwirowany 
przez Niemców na siedzibę władz Generalnego Gubernatorstwa

 � W 1969 roku z okazji 50-lecia istnienia AGH, uczelni nadano 
imię Stanisława Staszica

 � Profesor Jerzy Lis jest 24. z kolei urzędującym rektorem naszej 
uczelni

 � W 2022 roku jubileusz 100-lecia swojego istnienia obchodzą: 
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej oraz 
Biblioteka Główna.
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